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รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 24 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

 .................................. 
ผู้มาประชุม 
  1. พ.ต.ท.หญิงเสำวลักษณ์  ตรีมรรค   ประธำนกรรมกำร 
  2. ร.ต.อ.วีระชัย   อักษรถึง   รองประธำน 
  3. ด.ต.มำรุต   ปำลิยะประดิษฐ์  กรรมกำร/เลขำนุกำร 
  4. ด.ต.พนม   ลักษณำวงศ์  กรรมกำร 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. พ.ต.ท.ศิวกร   จันทร   ผู้จัดกำร 
  2. นำงพรรณี   แก้วศรี   รองผู้จัดกำร 
  3. ร.ต.อ.วีระยุทธ ์  ปิ่นทองพันธุ์  ผู้ตรวจสอบ 
  4. ด.ต.กันย์ทิต   ฆังคะรัตน์  ผู้ตรวจสอบ    
ผู้ไม่มาประชุม 
  1. ร.ต.ท.หญิงภัทรพร  พรหมสุวรรณ์  กรรมกำร/เหรัญญิก 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธำนแจ้งที่ประชุมเพ่ือทรำบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง เพ่ือทรำบ 
2.1 เรื่อง แจ้งเงินปันผล – เฉลี่ยคืน ประจ าปี 2561 
 ตำมที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ  จ ำกัด ได้จัดกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี  2561                
ในวันเสำร์ที่ 15 ธันวำคม 2561 ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2 561 เป็นเงินปันผล         
ในอัตรำร้อยละ 6.00 ต่อปี และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรำร้อยละ 5.00 ต่อปี นั้น 
 ทำงชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด มีควำมประสงค์แจ้งให้ทรำบว่ำในปีบัญชี 2561              
ได้รับเงินปันผลจ ำนวน 31,260.00 บำท และเงินเฉลี่ยคืนจ ำนวน 0.00 บำท รวมเป็นเงิน 31,260.00 บำท โดยได้น ำเงิน
โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษที่ได้เปิดบัญชีไว้กับชุมนุมสหกรณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
 
 
 
 

/2.2 เรื่อง เปิดรับฝำกเงินฝำกประจ ำ… 
 



 

 
2.2 เรื่อง เปิดรับฝากเงินฝากประจ า รุ่นออมทรัพย์รับปีกุน 
 ตำมที่ได้มีประกำศจำกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำกัด เรื่อง เปิดรับฝำกเงินฝำกประจ ำ        
รุ่นออมทรัพย์รับปีกุน เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมช่องทำงกำรลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี ตลอดจนเพ่ือเป็นกำรจัดหำทุนไว้บริกำร
เงินกู้ให้แก่สหกรณ์สมำชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำกัด (ชสอ.) จึงได้เปิดรับเงินฝำกประจ ำ          
รุ่นออมทรัพย์รับปีกุน มีรำยละเอียดดังนี้ 

วงเงิน 
ระยะเวลา 12 เดือน 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี 

100,000 บำท ขึ้นไป 2.50 
1,000,000 บำท ขึ้นไป 2.70 

10,000,000 บำท ขึ้นไป 3.00 
50,000,000 บำท ขึ้นไป 3.30 

100,000,000 บำท ขึ้นไป 3.50 

 โดยมีข้อก ำหนดและเง่ือนไขดังนี้ 
  1. วงเงินขั้นต่ ำฉบับละ 100,000 บำท 
  2. กำรช ำระดอกเบี้ย 
   - ช ำระดอกเบี้ยเมื่อครบก ำหนดเวลำฝำก 
  3. กำรถอนก่อนก ำหนด 
   - กรณีถอนก่อนก ำหนด จะไม่ได้รับดอกเบี้ย 
  4. เปิดรับฝำกให้แก่สหกรณ์สมำชิก สหกรณ์ทุกประเภท และสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ฯ ตั้งแต่วันที่ 
24 ธันวำคม 2561 – 5 เมษำยน 2562 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจำรณำ 
4.1 เรื่อง ขอรับเงินว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ.2562 
 ข้อ 14 กรณีสมำชิกและสมำชิกสมทบเกิดอุบัติเหตุได้รับบำดเจ็บต้องพักรักษำตัวโรงพยำบำล 
 (ก) สมำชิกได้รับบำดเจ็บต้องพักรักษำตัวโรงพยำบำลจ่ำยเงินช่วยเหลือวันละ 300.- บำท แต่ไม่เกินปีละ 20,000.- บำท 
 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย ด .ต. ไชยยันต์   มุสิ เกตุ  ต าแหน่ง ผบ.หมู่  กก .ปพ.บก.สส.ภ.9               

สมา ชิก เลขที่  04760  ได้ประสบอุบัติ เหตุ ได้ รั บบาดเจ็บกระดูกสันหลั งหักจากการปฏิบัติหน้ าที่                     

เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2561 ได้น าตัวส่งโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ พักรักษาตัว จ านวน 21 วัน              

ตั้งแตว่ันที่ 20 พฤศจกิายน – 11 ธันวาคม 2561 จงึขอเบิกเงนิสวัสดิการสมาชิกได้รับบาดเจ็บพักรักษาตัวโรงพยาบาล 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้เบิกเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ กรณีสมำชิกได้รับบำดเจ็บ 
  จ ำนวน 6,300.00 บำท จ ำนวน 21 วัน 
 

/ข้อ 15 สวัสดิกำรรับขวัญทำยำทใหม่… 



 

 ข้อ 15 สวัสดิกำรรับขวัญทำยำทใหม่ ให้แก่สมำชิก ครั้งละ 1,000.- บำท โดยจ่ำยครั้งเดียวและกรณีบิดำ    
มำรดำ เป็นสมำชิกท้ัง 2 คน ให้ขอรับเงินสวัสดิกำรตำมสิทธิอันพึงได้ทั้ง 2  คน 

1. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ต.ภูวเดช  ศรีทองเพ็ง ต ำแหน่ง สภ.กำบัง สมำชิกเลขท่ี 10013 ได้ก ำเนิดบุตร
เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2561 ขอรับเงินสวัสดิกำรรับขวัญทำยำทใหม่ จึงเรียนมำเพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้เบิกเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ กรณีสมำชิกรับขวัญทำยำทใหม่   

จ ำนวน 1,000.00 บำท  
2. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ท.ธีรวัฒน์ ขุนรัง ต ำแหน่ง ผบ.หมู่.กก.ปพ.ภ.จว.ยะลำ สมำชิกเลขที่ 08417 

ได้ก ำเนิดบุตรเมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2561 ขอรับเงินสวัสดิกำรรับขวัญทำยำทใหม่ จึงเรียนมำเพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้เบิกเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ กรณีสมำชิกรับขวัญทำยำทใหม่   

จ ำนวน 1,000.00 บำท  
 ข้อ 17 จ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรสมำชิกอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจ์โดยจ่ำยครั้งเดียว จ ำนวน  1,000.- บำท 

 1. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย  ส.ต.ท.ประสำน  รำศทีอง ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป) สภ.จะกว๊ะ สมำชิกเลขที่ 09147 
เนื่องจำกได้ลำอุปสมบท เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2561 – วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2561 สมำชิกฯ มำยื่นเอกสำร            
ในวันที่ 25 ธันวำคม 2561 จึงขอเบิกเงินสวัสดิกำรสมำชิกอุปสมบท จึงเรียนมำเพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้เบิกเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ กรณีสมำชิกอุปสมบทและ

ประกอบพิธีฮัจจ์  จ ำนวน 1,000.00 บำท  
4.2 เรื่อง การรับโอนสมาชิกมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 
 1. ด้วย พ.ต.ต.สมจิต หิ้นเพ็ชร์ เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดนรำธิวำส จ ำกัด มีควำมประสงค์  
ขอโอนหุ้นมำยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จ ากัด เมื่อ 1 พฤษภาคม 2558 
  ทุนเรือนหุ้น     420,000.00   บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 01575/2560         1,391,928.00 บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญฉุกเฉิน               89,320.02 บาท  
  หนี้เงินกู้อเนกประสงค์ 02008/2560                  86,400.00 บาท 
  มีภาระค้ าประกัน 4 ราย 
  1. ด.ต.ธนำณุรักษ์ สะอะ  หนี้เงินกู้สำมัญทั่วไป    1,416,000.00 บำท 
  2. พ.ต.ท.จ ำลอง  สุขสวัสดิ์ หนี้เงินกู้สำมัญทั่วไป      945,100.00 บำท 
  3. ร.ต.อ.นรเทพ  ทองข ำ  หนี้เงินกู้สำมัญทั่วไป  89,320.02 บำท 
  4. พ.ต.ท.นิวัฒน์  หมั่นสกุล หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน          100,000.00 บำท 
 *** จำกกำรตรวจสอบ จำกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด สมำชิกรำยนี้ ได้เป็นสมำชิกที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจนรำธิวำส จ ำกัด ที่ เดียว และได้ตรวจสอบหนี้จำกธนำคำรออมสิน มีหนี้บัญชีหลัก            
จ ำนวน 1,076,448.29 บำท และมีหนี้บัญชีปรับโครงสร้ำงหนี้ จ ำนวน 19,493.06 บำท เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2561      
ไม่มีหนี้ค้ำงช ำระ และสมำชิกรำยนี้  ได้ติดภำระค้ ำประกันของ สมำชิกรำยฯ ร.ต.อ.กฤชพิชญ์  พิชญนิตินัย             
สมำชิกเลขท่ี 04821 กรณีมี ค ำสั่งภจว.ยะลำ ที่ 1183/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน**** 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้เรียกเจ้ำตัวมำพบผู้จัดกำร เนื่องจำกติดภำระค้ ำประกัน รำย ร.ต.อ.กฤชพิชญ์  พิชญนิตินัย  



 

 2. ด้วย ร.ต.อ.ยศวัฒน์ มิ่งทอง ต ำแหน่ง รองสำรวัตร (สอบสวน) สภ.เบตง เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจ
นครบำล จ ำกัด มีควำมประสงค์ขอโอนหุ้นมำยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครบาล จ ากัด เม่ือวันที ่10 มิถุนายน 2551 
  ทุนเรือนหุ้น        86,000.00   บาท 
  เงินรับฝากประเภทออมทรัพย์       2,055.84 บาท 
  ไม่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ 
  ไม่ติดภาระผู้ค้ าประกัน 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับโอนสมำชิกมำเป็นสมำชิกสหกรณ์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด 
4.3 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ปฏิบัติธรรมน าสุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์” 
 ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำกัด (ชสอ.) ก ำหนดจัดโครงกำร “ปฏิบัติธรรมน าสุข    
บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์” เพ่ือให้บุคลำกรและสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่นับถือศำสนำพุทธ ได้ศึกษำ              
และเข้ำใจหลักพระพุทธศำสนำและสำมำรถน ำไปเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ ำวันและชีวิตกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น ระหว่ำงวันที่  24 – 26 มกรำคม 2562 ณ บ้ำนสว่ำงใจ วัดถ้ ำกฤษณำธรรมำรำม (สำขำวัดสังฆทำน)            
อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 
 จึงขอเรียนเชิญผู้แทนสหกรณ์ จ ำนวน 2 คน เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ส่งรำยชื่อภำยใน  
วันที่ 21 มกรำคม 2562  
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติไม่เข้ำร่วมโครงกำร “ปฏิบัติธรรมน ำสุข บุคลำกรสหกรณ์ออมทรัพย์” 
4.4 เรื่อง สมาชิกขอกู้เงิน 

4.4.1 สมาชิกขอกู้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 
 ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.อ.เอกพจน์  นำครำช สังกัด สภ.รำมัน สมำชิกเลขที่ 09319 มีควำมประสงค์     
ขอกู้เงินสำมัญเพ่ือปรับโครงสร้ำงหนี้ จ ำนวน 1,350,000.00 บำท (หนึ่งล้ำนสำมแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) และขอขยำย   
กำรผ่อนช ำระเป็น 280 งวด เนื่องจำกรับภำระหนี้ รำยฯ ส.ต.ท.ยุทธภูมิ  ทัดกลำง สังกัด หน่วยนอก (สมำชิกพิเศษ) 
จ ำนวน 199,090.00 บำท ปิดหนี้ธนำคำรกรุงไทย จ ำนวน 490,913.79 บำท หนี้สหกรณ์ จ ำนวน 488,000.00 บำท 
คงเหลือรับเงินประมำณ จ ำนวน 139,000.00 บำท เพ่ือน ำไปใช้จ่ำยและบรรเทำควำมเดือดร้อน จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำ
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 127,000.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,600.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 216,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  1,800.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 1,433.60 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญโครงการบรรเทาค่าครองชีพ 125,800.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  1,400.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 837.25 บำท  



 

หนี้เงินกู้สามัญ – ฐานะผู้ค้ าประกัน 124,797.98 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  1,640.00 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 8,710.85 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. ด.ต.จำรีต             สมไทย 

       2. ส.ต.ท.สุชำติ         ศรีเทพอุบล 

       3. ส.ต.อ.ณภัทร       โชติช่วง 

       4. ส.ต.ท.นพดล       หนูคง 

ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 

     1. ส.ต.ท.ฮำร์ฟำร์       ปำแนบูงอ        หุ้น     175,400.00   บำท   หนี้      523,100.00    บำท  
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติไม่อนุมัติให้กู้เงินสำมัญเพ่ือปรับโครงสร้ำงหนี้ เนื่องจำกไม่เข้ำหลักเกณฑ์ ระเบียบฯ 

ว่ำด้วย กำรให้กู้แก่สมำชิก ผ่อนช ำระไม่เกิน 220 งวด 
4.4.2 สมาชิกขอกู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 

 1. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ต.อนุพงศ์ ดวงศรีแก้ว ต ำแหน่ง ผบ.หมู่  กก.ปพ.ภ.จว.ยะลำ               
สมำชิกเลขที่  09714 มีควำมประสงค์ขอกู้ เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ  เพ่ือน ำไปใช้จ่ำยในครอบครัว           
สมาชิกไม่ประสงค์กันเงินเพื่อรับภาระหนี้ จ านวน 5,000.00 บาท เนื่องจำกติดภำระค้ ำประกัน ส.ต.ท.น ำพล ทองประทีป               
สังกัด หน่วยนอก (สมำชิกพิเศษ) กรณีถูกไล่ออกจำกรำชกำร แต่สมำชิกฯ มีเงินเดือนพอหักและไม่เคยผิดนัดช ำระหนี้กับสหกรณ์ 
จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 
 ตำมมติที่ประชุมประจ ำเดือน ชุดที่ 24 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2561 ที่ประชุมมีมติให้โอนหุ้นหักหนี้   
รำย ส.ต.ท.น ำพล ทองประทีป และให้เบิกกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกัน ร้อยละ 1 

ทุนเรือนหุ้น 186,900.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,500.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 572,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  4,000.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 3,791.34 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 9,291.34 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. ส.ต.ต.ฮำฟิซ    เหมนะ 

       2. ส.ต.ท.ณัฐพล  ทองขำว 

/ติดภำระค้ ำประกัน 4 รำย... 

 



 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

     1. จ.ส.ต.จำตุรงค์       ภผูิวเดือน          หุ้น    201,900.00   บำท   หนี้       572,189.46   บำท  

     2. ส.ต.ต.ฮำฟิซ         เหมนะ              หุ้น    139,600.00   บำท   หนี้       754,329.70   บำท 

     3. ส.ต.ต.น ำพล        ทองประทีป         หุ้น     32,400.00   บำท   หนี้        254,067.75   บำท 

     4. ส.ต.ต.วิษณุ          บ ำรุงรัตน์           หุ้น   161,600.00   บำท    หนี้        800,00.00    บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินโครงกำรเพื่อบรรเทำค่ำครองชีพ 
 2. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ร.ต.ท.อ ำนวย หน่อสกุล สังกัด บ ำนำญพิเศษ สมำชิกเลขที่ 04151                 
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ เพ่ิมอีกจ ำนวน 100,000.00 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน)         
รวมยอดเป็น 400,000.00 บำท (สี่แสนบำทถ้วน) จำกหนังสือรับรองเงินเดือนไม่สำมำรถหักช ำระหนี้ได้ ด้วยระเบียบฯ    
ว่ำด้วย กำรให้เงินกู้แก่สมำชิก ขยำยอำยุได้ถึง 68 ปี สำมำรถส่งได้ 5 ปี 60 งวด จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 406,100.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,274,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  14,200.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 7,658.61 บำท  

หนี้เงินกู้โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 293,907.07 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  4,400.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 1,773.50 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 29,732.11 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. ด.ต.พนม           ลกัษณำวงศ์ 

       2. ด.ต.ดูรอนิง        สำแม 

       3. ส.ต.ท.ณัฐพรรษ  ชูจิต 

ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 

     1. ด.ต.ดูรอนิง         สำแม          หุ้น    422,600.00   บำท   หนี้   2,358,400.00   บำท  
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติไม่อนุมัติให้กู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ 
 
 

/3. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ… 
 



 

 3. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย จ.ส.ต.นิพนธ์  สองแก้ว ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ นปพ. สภ.ยะหำ สมำชิกเลขที่ 08005   
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ จ ำนวน 60,000.00 บำท (หกหมื่นบำทถ้วน) เพ่ือน ำไปใช้จ่ำย          
ในครอบครัว สมาชิกไม่ประสงค์กันเงินเพื่อรับภาระหนี้  จ านวน 4,000.00 บาท   เนื่องจำกรับภำระหนี้                 
ด.ต.ชัยชำญ  สุวรรณชำตรี สังกัด กก.ปพ.ส่วนที่ 1 กรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำ       
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 365,100.00          บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,540,800.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  9,200.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 10,141.84 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 21,041.84 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. ด.ต.มนูญ         แสงสุวรรณ์ 

       2. จ.ส.ต.ยุทธนำ    คล้ำยมณี 

       3. จ.ส.ต.เอกพล     พรหมนิมิตร 

ติดภาระค้ าประกัน 5 ราย 

     1. ส.ต.อ.สิทธิเดช      สมบูรณ์             หุ้น    280,600.00   บำท   หนี้      680,570.99  บำท  

     2. ด.ต.มนูญ            แสงสุวรรณ์         หุ้น    436,100.00   บำท   หนี้    1,366,900.00   บำท 

     3. ด.ต.ชัยชำญ         สุวรรณชำตรี        หุ้น   384,100.00   บำท   หนี้    1,500,022.22   บำท 

     4. จ.ส.ต.ยุทธนำ       คลำ้ยมณ ี           หุ้น   366,800.00   บำท   หนี้    1,542,100.00   บำท  

     5. จ.ส.ต.เอกพล        พรหมนิมิต          หุ้น  363,400.00    บำท  หนี้    1,600,000.00    บำท  
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินโครงกำรเพื่อบรรเทำค่ำครองชีพ 
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 4. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ด.ต.ประเสริฐ ซุ้นสุวรรณ ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป) สภ.รำมัน สมำชิกเลขที่ 03560   
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ จ ำนวน 480,000.00 บำท (สี่แสนแปดหมื่นบำทถ้วน)          
เพ่ือน ำไปใช้จ่ำยในครอบครัว เนื่องจำกสมำชิก มีหนี้ธนำคำรออมสินตำมระบบข้อมูลสมำชิกเมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2562        
บัญชีหลัก จ ำนวน 729,247.79 บำท บัญชีพัก จ ำนวน 207,611.18.00 บำท ไม่มีหนี้ค้ำงช ำระ จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำ          
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 432,600.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,736,400.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  10,600.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 11,429.39 บำท  

หนี้เงินกู้ - โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพสมาชิก 415,600.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  4,400.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 2,735.56 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 30,864.88 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. พ.ต.ท.ธนำเทพ  วรรณกุล 

       2. ด.ต.อัธยำ         วกกุม 

       3. จ.ส.ต.วีรศักดิ์     แก้วดวง 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

     1. พ.ต.ท.ธนำเทพ  วรรณกุล         หุ้น    425,300.00   บำท   หนี้       2,304,790.00  บำท  

     2. ด.ต.อัธยำ        วกกุม             หุ้น    373,600.00   บำท   หนี้       2,398,278.73  บำท 

     3. พ.ต.ต.วีระยุทธ  มูนี                หุ้น    519,200.00   บำท   หนี้       2,542,100.00  บำท 

     4. จ.ส.ต.วีรศักดิ์    แก้วดวง          หุ้น    364,100.00   บำท   หนี้       1,510,500.00  บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินโครงกำรเพื่อบรรเทำค่ำครองชีพ 
 

 
 
 
 

/4.4.3 สมำชิกขอกู้เงินสำมัญ… 
 
 



 

4.4.3 สมาชิกขอกู้เงินสามัญทุนเรือนหุ้น 
 1. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ร.ต.ท.สุชำติ โง้วสกุล สังกัด บ ำนำญพิเศษ สมำชิกเลขที่ 03433 มีควำมประสงค์
ขอกู้เงินสำมัญทุนเรือนหุ้น จ ำนวน 413,000.00 บำท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสำมพันบำทถ้วน) แต่เนื่องจำกสมำชิกฯ            
ได้กู้หุ้นเงินสำมัญทุนเรือนหุ้น เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2561 ช ำระหนี้แล้ว  4 งวด ยังไม่ครบ 12 งวด ตำมระเบียบฯ        
จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 434,900.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญ – โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 386,600.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  6,700.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 2,338.25 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญ – หุ้นค้ าประกัน 397,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  2,400.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 2,374.52 บำท  

หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 30,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  2,500.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 178.36 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 18,191.13 บาท  

ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 

     1. ร.ต.ต.ชำญชัย  ญำนะวิมุติ          หุ้น    424,100.00   บำท   หนี้   644,018.44   บำท  
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินสำมัญทุนเรือนหุ้น 
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2. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย พ.ต.อ.สักรินทร์ บ ำเพ็ญสมัย สังกัด กก.สส.จชต. สมำชิกเลขที่ 05054             
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินสำมัญทุนเรือนหุ้น จ ำนวน 2,000,000.00 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน) แต่เนื่องจำกสมำชิกฯ ได้กู้เงิน
สำมัญทุนเรือนหุ้น  เมื่อวันที่  26 มิถุนำยน 2561 ช ำระหนี้แล้ว  6 งวด ยังไม่ครบ 12 งวด ตำมระเบียบฯ                    
จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 3,202,100.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญ – หุ้นค้ าประกัน 1,630,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  10,000.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 10,728.97 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 22,428.97 บาท  

ไม่ติดภาระค้ าประกัน 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินสำมัญทุนเรือนหุ้น 

3. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ด.ต.เอกพล แก้วทอน สังกัด กก.สส.จชต. สมำชิกเลขที่  05054                      
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินสำมัญทุนเรือนหุ้น จ ำนวน 350,000.00 บำท (สำมแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) เพ่ือน ำไปใช้จ่ำยใน
ครอบครัว แต่เนื่องจำกสมำชิกฯ ได้กู้เงินสำมัญทุนเรือนหุ้น  เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2561 ช ำระหนี้แล้ว 3 งวด            
ยังไม่ครบ 12 งวด ตำมระเบียบฯ จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 868,000.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 5,000.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญ – หุ้นค้ าประกัน 47,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  1,000.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 309.36 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 6,309.36 บาท  

ไม่ติดภาระค้ าประกัน 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินสำมัญทุนเรือนหุ้น 

 
 
 
 
 
 

/4.4.4 สมำชิกขอกู้เงินฉุกเฉิน... 
 



 

4.4.4 สมาชิกขอกู้เงินฉุกเฉิน 
1. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ร.ต.ท.นิกร จิตรอักษร ต ำแหน่ง รอง สวป. สภ.แม่หวำด สมำชิกเลขที่ 09076     

มีควำมประสงค์ขอกู้เงินฉุกเฉิน จ ำนวน 70,000.00 บำท (เจ็ดหมื่นบำทถ้วน) เนื่องจากสมาชิกมีหนี้ธนาคารออมสิน
ตามระบบข้อมูลสมาชิก บัญชีหลักจ านวน 1,180,454.89 บาท ผ่อน 4,200.00 บาท/เดือน ไม่มียอดค้างช าระ 

ส่วนบัญชีดอกเบี้ยพัก จ านวน 95,611.00 บาท รอช าระงวดแรก ปี 2563 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา                   

ให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 386,000.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 2,000.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,540,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  10,000.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 10,136.58 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญ – โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ  220,800.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  3,600.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 1,453.35 บำท  

หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 14,600.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  3,800.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 96.10 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 31,086.03 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

      1. ร.ต.อ.สำกล       พุทธกูล 

      2. ร.ต.ต.บุญชอบ   เตชะวันโต 

      3. ด.ต.สมนึก        ขำวสังข ์

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

     1. ร.ต.ท.ธรียุทธ      สุขสงวน          หุ้น     400,600.00   บำท   หนี้    1,390,323.63   บำท  

     2. ร.ต.ต.บุญชอบ    เตชะวันโต        หุ้น     381,100.00   บำท   หนี้    2,005,200.00   บำท 

     3. ร.ต.อ.สำกล       พุทธกูล            หุ้น    328,100.00   บำท    หนี้   1,568,990.00   บำท 

     4. ร.ต.ท.กรกช      ภักดีเลขะกุล       หุ้น   4 30,100.00   บำท    หนี้   1,834,800.00  บำท   
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินฉุกเฉิน 

 
/2. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ… 



 

2. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย พ.ต.ท.หญิงวลัยพร จิตณรงค์ สังกัด ภ.จว.ขอนแก่น สมำชิกเลขที่ 05242          
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินฉุกเฉิน เพ่ือน ำไปใช้จ่ำยในครอบครัว โดยที่ขอปิดบัญชีหนี้ฉุกเฉินเดิม และยื่นสัญญำใหม่ 

ตำมมติที่ประชุมประจ ำเดือน ชุดที่ 24 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2561 ข้อ 5.20 มีมติให้สมำชิก
ต่ำงจังหวัดกู้เงินฉุกเฉินได้ 1 ครั้ง โดยต้องช ำระหนี้ให้หมด ถึงจะยื่นกู้ใหม่ได้ ซึ่งผู้กู้ได้ใช้สิทธิกำรกู้เ งินฉุกเฉินแล้ว       
จ ำนวน 40,000.00 บำท เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2561 

ทุนเรือนหุ้น 476,000.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 2,000.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,022,500.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  7,100.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 5,902.57 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญ – โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ  299,240.96 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  4,200.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 1,739.59 บำท  

หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 10,896.48 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  3,400.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 92.65 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 24,434.81 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

      1. พ.ต.ท.หญิงนรีกิตติ์      อิสโร 

      2. ด.ต.ศักดิ์ดำ               บัวเนี่ยว 

      3. จ.ส.ต.อิศเรศ             เปลี่ยนข ำ 

ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

     1. จ.ส.ต.อิศเรศ          เปลี่ยนข ำ          หุ้น     345,900.00   บำท   หนี้    1,112,289.64   บำท  

     2. พ.ต.ท.หญิงนรีกิตติ์  อิสโร                หุ้น     381,100.00   บำท   หนี้    2,407,900.00   บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินฉุกเฉิน 

 
 
 

/3. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ… 

 



 

3. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย จ.ส.ต.สังวำร  สุดำชม สังกัด สภ.อัยเยอร์เวง สมำชิกเลขที่  05198                  
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินฉุกเฉิน จ ำนวน 43,000.00 บำท (สี่หมื่นสำมพันบำทถ้วน) และมีควำมประสงค์ขอกู้เงินสำมัญ จ ำนวน 
1,800,000.00 บำท (หนึ่งล้ำนแปดแสนบำทถ้วน) เพ่ือน ำไปใช้จ่ำยในครอบครัว ก่อนที่จะได้รับเงินกู้ฉุกเฉิน สมาชิกไม่ประสงค์
กัน เงิน เพื่ อรับภาระหนี้  จ านวน 3,400.00 บาท เนื่องจำกติดภำระค้ ำประกัน ส .ต .ท. พิทยำ  อินทร์ยอด                    
สังกัด หน่วยนอก (สมำชิกพิเศษ) กรณลีงโทษไล่ออกจำกรำชกำร จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 
 ตำมมติที่ประชุมประจ ำเดือน ชุดที่ 24 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2561 ที่ประชุมมีมติให้โอนหุ้นหักหนี้   
รำย ส.ต.ท.พิทยำ  อินทร์ยอด และให้เบิกกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกัน ร้อยละ 1 

ทุนเรือนหุ้น 383,600.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,375,400.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  8,900.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 9,053.15 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 19,635.15 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. ด.ต.เกียรติศักดิ์    คัดโนภำส 

       2. ด.ต.พิศำล          หนูชัยแก้ว 

       3. ส.ต.ท.พิทยำ       อินทร์ยอด 

ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

     1. ด.ต.เกียรติศักดิ์      คัดโนภำส             หุ้น    506,800.00   บำท    หนี้      851,110.00  บำท  

     2. ส.ต.ท.พิทยำ         อินทร์ยอด             หุ้น   306,200.00    บำท   หนี้    1,164,056.60  บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินฉุกเฉินและกู้สำมัญ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

/4.4.5 สมำชิกขอกู้เงินสำมัญ… 
 

 



 

4.4.5 สมาชิกขอกู้เงินสามัญ 
 1. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ต.ศุภชัย  เปียทอง ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กำบัง สมำชิกเลขที่ 09946         
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินสำมัญ จ ำนวน 300,000.00 บำท (สำมแสนบำทถ้วน)  สมาชิกไม่ประสงค์กันเงินเพื่อรับภาระหนี้ 
จ านวน 2,600.00 บาท  เนื่องจำกรับภำระหนี้  ส.ต.ต.ชลธิศ  ศรีระษำ สังกัด หน่วยนอก (สมำชิกพิเศษ)                
กรณใีห้ข้ำรำชกำรต ำรวจออกจำกรำชกำรไว้ก่อน จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 
 ตำมมติที่ประชุมประจ ำเดือน ชุดที่ 24 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2561 ที่ประชุมมีมติ ให้โอนหุ้นหักหนี้   
รำย ส.ต.ต.ชลธิศ  ศรีระษำ และให้เบิกกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกัน ร้อยละ 1 

ทุนเรือนหุ้น 33,200.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,500.00 บำท  

เงินฝากสหกรณ์ 12-01320-1 1,500.00 บาท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 3,000.00 บาท  

ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

     1. ส.ต.ต.ชลธิศ        ศรรีะษำ             หุ้น     119,700.00   บำท   หนี้       491,437.11  บำท  

     2. จ.ส.ต.สรำวุฒิ      นำกน้อย             หุ้น    366,800.00   บำท    หนี้    1,571,500.00   บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้เรียกเจ้ำตัว มำพบผู้จัดกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ… 
 
 



 

 2. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ด.ต.สุวัตชัย  ทองแก้วเกิด ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่ำธง สมำชิกเลขที่ 05482         
มีควำมประสงค์ขอกู้ เงินสำมัญ จ ำนวน 2,070,000.00 บำท (สองล้ำนเจ็ดหมื่นบำทบำทถ้วน) เนื่องจำกสมำชิกฯ                    
ติดอำยัด เงินปันผลและเฉลี่ ยคืน ตำมหนั งสื อส ำนักงำนบั งคับคดีจั งหวัดยะลำ  จึ ง เรียนมำเ พ่ือพิจำรณำ                       
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 396,100.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,392,800.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  9,900.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 9,167.68 บำท  

หนี้เงินกู้ – โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 271,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  3,000.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 1,783.77 บำท  

หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 15,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  1,300.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 136.95 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 26,988.40 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. ด.ต.ดนุนันท์     ทิพย์รัตน์ 

       2. ส.ต.ท.เผำซำ     มะบูเกะ 

       3. ส.ต.ต.ปฎิภำณ  จันทร์วิเศษ 

ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

     1. ส.ต.ต.ปฎิภำณ    จันทร์วิเศษ             หุ้น     229,600.00   บำท    หนี้      1,103,100.00  บำท  

     2. ด.ต.ดนุนันท์       ทิพย์รัตน์                หุ้น    440,600.00    บำท   หนี้      2,441,000.00  บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินสำมัญ 
4.5 ผู้มีอ านาจลงนามเบิก – ถอนเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วให้ผู้มีอ ำนำจลงนำมเบิก – ถอนเงิน ใช้คณะกรรมกำรชุดเดิม 
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4.6 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมวันเด็ก ประจ าปี 2562 
 ด้วย ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ ได้จัดโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2562 ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
และเทศบำลนครยะลำ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้เด็กและเยำวชน ยึดมั่นในสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย ปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม สำมำรถเติบโตเป็นเยำวชนที่มีคุณภำพและเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศชำติในอนำคต โดยก ำหนดจัด
กิจกรรม จ ำนวน 2 ครั้ง คือ 
 1. ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกรำคม 2562 เวลำ 07.00 – 15.00 นำฬิกำ ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ       
จัดกิจกรรมตำมโครงกำร “รักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ” ครั้งที่ 13 ณ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
 2. ในวันเสำร์ที่ 12 มกรำคม 2562 เวลำ 07.00 – 15.00 นำฬิกำ ร่วมกับเทศบำลนครยะลำ จัดกิจกรรมวันเด็ก 
ณ สนำมโรงพิธีช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ 
 จึงขอควำมอนุเครำะห์สนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินกิจกรรม เป็นเงินจ ำนวน 10,000.00 บำท           
(หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) เพ่ือน ำไปจัดซื้อของขวัญ รำงวัลส ำหรับเด็กและเยำวชน  
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้สนับสนุนงบประมำณกิจกรรมวันเด็ก ประจ ำปี 2562 จ ำนวน 10,000.00 บำท 

4.7 เรื่อง สมาชกิถูกค าสั่งให้ข้าราชการต ารวจพักราชการ แจ้งเพื่อทราบ รับหนังสือเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 

ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.อัครพล  วงษ์พัฒน์ ต าแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 06078       

โ ดนค าสั่ ง ต า ร ว จภู ธ รจั งห วั ดส งขล า  ที่  1 0 95 / 256 1  เ รื่ อ ง  ใ ห้ ข้ า ร าชกา รต า ร ว จพั ก ร า ชก า ร                              

ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น      388,400.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญพิเศษ (รับภาระหน้ี)         1,624,454.20 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญพิเศษ (รับภาระหน้ี) 

   1. ด.ต.กมล     อินทศระ 

   2. ด.ต.โสภณ  เจรญิมณี 

   3. ด.ต.พันรัก  ตันหยงอาลี 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
4.8 เรื่อง ขอเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขายะลา 
 เนื่องจำกขอเปิดบัญชีธนำคำรกรุงไทย สำขำยะลำ เพ่ือสมัครพร้อมเพย์ เพ่ือใช้ในกำรโอนเงินต่ำงธนำคำร  โดย
มอบหมำยให้ พ.ต.ท.ศิวกร จันทร ผู้จัดกำร เป็นผู้ท ำกำรแทน 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติไม่อนุมัติให้สมัครพร้อมเพย์ 
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4.9 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 
 ด้วยภำควิชำสหกรณ์ คณะเศรษฐศำสตร์  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  ก ำหนดจัด โครงกำรอบรม           
หลักสูตรการบริหารการเงินสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน : Fintech ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 4.0                   
ในวันที่ 6 -9 มีนำคม 2562 ณ โรงแรม KU Home (ภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) ถนนงำมวงศ์วำน กรุงเทพฯ 
 จึงขอเรียนเชิญผู้แทนสหกรณ์ เข้ำรับกำรฝึกอบรม โดยส่งใบสมัครพร้อมด้วยค่ำลงทะเบียนท่ำนละ 8,900 บำท 
ส่งรำยชื่อภำยในวันจันทร์ที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 ภำควิชำสหกรณ์  
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติไม่เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
4.10 เรื่อง ถอนการอายัดเงิน 
 ตำมที่มีหนังสือจำกส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดยะลำ ที่  ยล0026/(1)18 ลงวันที่  7 มกรำคม 2562               
เรื่อง ถอนกำรอำยัดเงิน ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด แจ้งว่ำดำบสิบต ำรวจเอก
รัตนะ เมฆใหม่ ได้ลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2561 ในคดีหมำยเลขแดงที่ พ.440/2558 
ระหว่ำง นำงสำวนุชจรี แดงวิไล โจทก์ สิบต ำรวจเอกรัตนะ เมฆใหม่ จ ำเลย ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 บัดนี้ เจ้ำพนักงำนบังคับคดีได้มีค ำสั่งถอนกำรอำยัดสิทธิเรียกร้องของดำบสิบต ำรวจเอกรัตนะ เมฆใหม่ จ ำเลย แล้ว 
 จึงเรียนมำเพ่ือแจ้งถอนกำรอำยัดเงิน 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
4.11 เรื่อง ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ (กรณีติดภาระค้ าประกัน) 
 1. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ด.ต.กระจ่ำง ศรีเทพ สังกัด สภ.นำทวี จว.สงขลำ สมำชิกเลขที่ 05830                  
ขอลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ (กรณีติดภำระค้ ำประกัน) รำยละเอียดดังนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 440,400.00 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ 1,022,970.27 บาท  

หนี้เงินกู้ – โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 307,703.62 บาท  

ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 
  

 

       1. ด.ต.อ ำนวย เต่งทิ้ง  หนี้เงินกู้สำมัญ    809,582.90 บำท 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้ลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ (กรณีติดภำระค้ ำประกัน) 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 
5.1 เรื่อง สมาชิกสหกรณ์ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ (กรณีไม่ติดภาระค้ าประกัน) 
 ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ต.สมัชชำ ทรัพย์สิน สังกัด บก.ต ำรวจจรำจร สมำชิกเลขท่ี 08541 ขอโอนย้ำน
ระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจนครบำล จ ำกัด รำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น  179,700.00  บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญ  244,731.44  บาท 
  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้โอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจนครบำล จ ำกัด 
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5.2 สมาชิกขอกู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 
 ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย พ.ต.อ.ธวัชชัย  ดุกสุขแก้ว สังกัด ต่ำงจังหวัด สมำชิกเลขที่ 08277 มีควำมประสงค์        
ขอกู้ เ งินโครงกำรเ พ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ  จ ำนวน 500,000.00 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน) เพ่ือน ำเงินไปช ำระหนี้                   
เนื่องจำกติดภำระค้ ำประกัน ร.ต.ท.ธนำพิสิษฐ์  ศศิมณฑลกุล สังกัด หน่วยนอก (สมำชิกพิเศษ)  
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติไม่อนุมัติให้กู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ 
เลิกประชุม 11.00 น. 
                        พันต ำรวจโทหญิง     เสำวลักษณ์  ตรีมรรค ประธำนในที่ประชุม 
                ( เสำวลักษณ์  ตรีมรรค ) 
 

             ดำบต ำรวจ     มำรุต  ปำลิยะประดิษฐ์    ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
           ( มำรุต  ปำลิยะประดิษฐ์ ) 
 
 

   ส าเนาถูกต้อง 

 พันต ำรวจโทหญิง   เสำวลักษณ์  ตรีมรรค 
              ( เสำวลักษณ์   ตรีมรรค ) 
   ประธำนสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด 

 

 
    
 


