
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 
ชุดที่ 24 ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 
******************** 

 
ผู้มาประชุม  
   1. พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์  ตรีมรรค   ประธานกรรมการ 
   2. ร.ต.อ.วีระชัย   อักษรถึง   รองประธาน 
   3. ร.ต.ท.หญิงภัทรพร  พรหมสุวรรณ์  กรรมการ/เหรัญญิก 
   4. ด.ต.มารุต             ปาลิยะประดิษฐ์            กรรมการ/เลขานุการ 
   5. ด.ต.พนม             ลักษณาวงศ ์  กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
   1. พ.ต.ท.ศิวกร   จันทร   ผู้จัดการ 
   2. นางพรรณี   แก้วศรี   รองผู้จัดการ 

3. ด.ต.กันย์ทิต                      ฆังคะรัตน์                   ที่ปรึกษา 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
   1. ร.ต.อ.วีระยุทธ์   ปิ่นทองพันธุ์  ที่ปรึกษา 
    
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  เพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  สืบเนื่อง 
3.1 เรื่อง สมาชิกขอกู้เงินสามัญ 
 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต. โสภณ บางรักษ์ ต าแหน่ง ผบ.หมู่. (ป) สภ. ยะหา มีความประสงค์
ขอกู้เงินสามัญ จ านวน 1,750,000.00  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือน าเงินไปต่อเติมบ้าน   เนื่องจากสมาชิก
มีหนี้ธนาคารออมสินตามระบบข้อมูลสมาชิก บัญชีหลัก จ านวน 307 ,423.83 บาท บัญชีพัก จ านวน 85,355.00 บาท     
ค้างช าระ จ านวน 2,500.00 บาท จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 
                ทุนเรือนหุ้น                     436,000.00 บาท 

-  ค่าหุ้น                            1,700.00 บาท 
                หนี้เงินกู้สามัญ                  1,621,100.00  บาท 

- เงินต้นส่งหัก                               10,900.00 บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                                    10,670.40          บาท 

        หนี้เงินกู้สามัญ – โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ   61,000.00         บาท 
- เงินต้นส่งหัก       900.00          บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                401.52         บาท 

          รวมรายจ่ายทั้งหมด                     24,571.92         บาท 
ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญฯ...... 



 
 

    ผู้ค้้าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 
1. ร.ต.อ. อัคราเดช   แก้วสียง 
2. ด.ต. พลวัฒน์    เขียวจันทร์ 
3. ส.ต.ต. รณชัย  พันชูศรี 

 ผู้ค้้าประกันเงินกู้สามัญบรรเทาค่าครองชีพ 
1. ส.ต.ท. ยุทธนากร  ขุนสดับ 

 ติดภาระค้้าประกัน 5 ราย 
1. จ.ส.ต. โอภาษ จันทรมณี    หุ้น  391,300.00 บาท       หนี้  759,078.74  บาท 
2. ร.ต.อ. ทรงวุฒิ  รักจุ้ย        หุ้น   152,000.00  บาท  หนี้      446,200.00   บาท 
3. ด.ต. พลวัฒน์  เขียวจันทร์   หุ้น  420,000.00 บาท       หนี้    1,885,700.00  บาท 
4. ร.ต.อ. อัคราเดช  แก้วสียง   หุ้น  437,300.00 บาท      หนี้    2,084,600.00  บาท 

  จากที่ประชุมคณะกรรมการ ประจ าเดือน ชุดที่ 24 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้เรียกสมาชิก
เข้าพบกรรมการชุดเล็ก บัดนี้สมาชิกเข้าพบผู้จัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 
         มีหนี้กับธนาคารออมสิน ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562  บัญชีหลัก 307,423.83 บาท  บัญชีพัก 85,355.00 บาท 
รวมหนี้ทั้งสิ้น 392,778.83 บาท ยังคงค้างช าระ 2,500.00 บาท ปกติผ่อนช าระ  เดือนละ  3,500 .00 บาท 
        การเงินหักช าระเงินได้  จ านวน 3 ,000.00 บาท ยังคงค้างช าระ 5 เดือน เดือนละ 500.00 บาท             
จ านวน 2,500 .00 บาท (แต่ปัจจุบันสามารถหักช าระหนี้ได้  3,500.00 บาท)  หากกู้เงินจะเหลือเงินโดยประมาณ 
67,000.00 บาท จึงเรียนมาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้  
ที่ประชุม      อนุมัตติามที่เสนอมา 
 
    2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.  บุญลือ บุญมา ต าแหน่ง  ผบ.หมู่  (ป) สภ .เมืองยะลา               
สมาชิกที่  03789   มีความประสงค์ขอกู้ เ งิ น โครงการ พัฒนาคุณภาพชี วิ ต  จ านวน 2 ,640,000 .00 บาท                     
(สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากสมาชิกประนอมหนี้กับธนาคารออมสินมาแล้ว 6 ครั้ง ปี 2556 – 2562 เดือน
ละ 5 ,000.00 บาท  เริ่มช าระ เดือนกันยายน 2563 เป็นต้นไป ต้องผ่อนช าระเดือนละ 10 ,000.00 บาท                  
หากผ่ อนช้ า ระ ไ ม่ ได้ ตามก้ าหนดรวมมูลหนี้ ส่ งฟ้ อ ง   มี หนี้ ธ นาคารออมสิ น  ตามระบบข้อมู ลสมาชิ ก                                       
บัญชีหลัก จ านวน 685,722.00 บาท  บัญชีพัก จ านวน 390,000.00 บาท รวมยอดหนี้ทั้งสิ้น จ านวน 1 ,075,722.00 
บาทบัญชีพักเดือนละ 3,000.00  บาท รวมหักทั้งหมด  8,500.00  บาท  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาให้คณะกรรมการ
พิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 
 ทุนเรือนหุ้น      438,000.00     บาท 

- ค่าหุ้น                1,700.00      บาท 
 หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป                  1,834,800.00     บาท 

- เงินต้นส่งหัก        11,800.00      บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก        12,077.01      บาท 

 หนี้เงินกู้ -  โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ        344,800.00      บาท 
- เงินต้นส่งหัก           3,800.00      บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก          2,269.54     บาท 

 รวมรายจ่ายทั้งหมด      31,646.55     บาท 
 ผู้ค้้าประกันเงินสามัญท่ัวไป 

1.  ร.ต.ท.บุญเหิม แขกทอง 
 ติดภาระค้ าประกันฯ.... 



 
 

ติดภาระค้้าประกัน 5 ราย 
1. จ.ส.ต. รณชัย  พรหมทอง      หุ้น   384,900.00   บาท    หนี้    913,906.03  บาท 
2. ร.ต.ท บุญเหิม  แขกทอง        หุ้น  443,800.00   บาท     หนี้  2,073,900.00   บาท 
3. ด.ต. ศุภชัย  นามวงศ์            หุ้น  423,600.00   บาท      หนี้  1,821,600.00   บาท 
4. ด.ต. ประเสริฐ ศิริ                หุ้น  516,700.00  บาท      หนี้  2,726,600.00  บาท 
5. ด.ต. กมล  อินทศระ             หุ้น  514,200.00  บาท      หนี้  2,593,500.00    บาท 

     จากที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณา  แล้วมีมติให้
เจ้าตัวคุยกับธนาคารออมสินหากมีการช าระหนี้จะได้รับยอดเงินกู้ที่ลดลง จ านวนเท่าไรเพ่ือที่จะด าเนินการส่วนที่
เกีย่วข้องต่อไป รายละเอียดดังนี้ 
 ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562 
 บัญชีหลัก                            จ านวน           630,000 .00    บาท 
 บัญชีพัก                             จ านวน    390,000.00   บาท 
                    มีหนี้กับธนาคารออมสิน              จ านวน          1,020,000.00    บาท 

  *กู้สหกรณ์ปิดบัญชีหลัก        จ านวน    300,000.00   บาท 
   รวมหนี้คงเหลือ                    จ านวน   720,000.00      บาท 

             จะเริ่มผ่อนช าระเดือนกันยายน 2563 ช าระเดือนละ 10 ,000.00 บาท เจ้าตัวต้องไปปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ 
โดยให้บัญชีหักคงเหลือ 330,000.00 บาท ผ่อนช าระเงินต้น จ านวน 3,050.00 บาท ดอกเบี้ย จ านวน 2,450.00 บาท 
รวมส่งช าระเดือนละ 5,500.00 บาท ณ ปัจจุบัน สมาชิกได้ผ่อนช าระเดือนละ 5,000.00 บาท  ในการกู้เงินในครั้งนี้ 
คงเหลือเงินที่จะได้รับหลังจากท่ีช าระหนี้บางส่วนกับธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วคงเหลือประมาณ 83 ,150.00 บาท จึง
ขอให้คณะกรรมการพิจารณา 
 ที่ประชุม       อนุมัติตามท่ีเสนอมา 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
4.1  เรื่อง  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 
 ด้วย  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ชสอ. ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร              
“ กรรมการด าเนินการใหม่ ” รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเมธาวลัย          
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  จึงขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์เข้ารับการฝึกอบรมตามก าหนดการดังกล่าว 
 ที่ประชุม    ไม่เข้าร่วม 

 4.2  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สมทบทุน   

 ด้วย เครดิตยูเนี่ยนอุบลร่วมใจ จัดท า “ โครงการจัดท าผ้าป่าเพ่ือพัฒนาเครดิตยูเนี่ยนอุบลร่วมใจ  ”           
เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างโอกาสให้สมาชิกได้เข้าถึงเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ  สร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสร้าง
ความเข็มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  จึงขอเชิญชวนท่านเพื่อสมทบทุนจัดท าผ้าป่าตามโครงการดังกล่าว 

 ที่ประชุม         ไม่อนุมต ิ

 

 

 

/4.3 เรื่อง ขอรับเงินด้วยกองทุนฯ...... 

 



 
 

4.3  เรื่อง  ขอรับเงินว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ.2562 
 ข้อ 16 สวัสดิการมงคลสมรสของสมาชิก โดยจ่ายครั้งเดียว จ านวน 1,000.00 บาท และกรณีคู่สมรส          

เป็นสมาชิกสหกรณ์ท้ัง 2 คน ให้ขอรับเงินสวัสดิการตามสิทธิอันพึงได้ทั้ง 2 คน   
 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.มีชัย  ชัยศิริ ต าแหน่ง ผบ.หมู่ กก.ปพ.ส่วนที่ 1 สมาชิกเลขที่ 08336      

ได้จดทะเบียนสมรส เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 รับหนังสือเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  จึงขอเบิกเงินสวัสดิการ
มงคลสมรสตามสิทธิอันพึงได้ 

ที่ประชุม     อนุมัติตามระเบียบ โดยใช้ในงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ทั่วไป 

4.4  เรื่อง  การบริจาคเงินสมทบ “ กองทุนสวัสดิการส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ” 
 ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ได้เชิญประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งชาติ จ ากัด             
และประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม เรื่อง การขอ     
รับเงินบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เพ่ือช่วยข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพล
ภาพ และเสียชีวิต  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การร่วมบริจาคเงิน 
1.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานที่มีผลก าไรสุทธิของปีบัญชีล่าสุด ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป      

รว่มบริจาคเงินร้อยละ 0.30 ของผลก าไรสุทธิ 
1.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานที่มีผลก าไรสุทธิของปีบัญชีล่าสุดต่ ากว่า 10 ล้านบาท ร่วมบริจาค

เงินร้อยละ 0.20 ของผลก าไรสุทธิ 
1.3 เงินที่ร่วมบริจาคให้ใช้จากทุนสาธารณประโยชน์ 
1.4 สหกรณ์ออมทรัพย์ของทุกหน่วยงานร่วมบริจาคเงินเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี 

2. การน้าส่งเงินบริจาค 
2.1 สั่งจ่าย เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงินธนาคารในนาม  “ กองทุนสวัสดิการส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ ” พร้อมมีหนังสือน าส่ง ผู้บังคับการ กองการเงิน ส านักงานงบประมาณและการเงิน 
2.2 เงินสด น าส่งด้วยตนเองที่ กองการเงิน ส านักงานงบประมาณและการเงิน อาคาร 5 ชั้น 3 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 จึงขอความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเป็นองค์กรที่มีศักยภาพและมีวัตถุประสงค์สร้างสาธารณประโยชน์            
ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือช่วยเหลือข้าราชการต ารวจต่อไป 
ที่ประชุม       อนุมัติตามท่ีเสนอมา 

4.5  เรื่อง  ขอเชิญสหกรณ์เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ การวางแผนการเงินของสหกรณ์ออม
ทรัพย์แบบองค์รวม ” 
 ด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจให้สามารถ
พัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
แก่สมาชิกสหกรณ์ยิ่งขึ้น  โดยจัดอบรมโครงการ “ การวางแผนการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แบบรวม ” รุ่นที่ 3  
ก าหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2562  ณ โรงแรมบรรจงบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี            
ให้ท่านพิจารณาจัดส่งกรรมการด าเนินการ  จ านวน 6 คน  เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้ พ.ต.ท. หญิงเสาวลักษณ์ ตรีมรรค และ ร.ต.ท.หญิงภัทรพร พรหมสุวรรณ์  เข้าร่วมประชุม 

 
 

4.6 เรื่อง สหกรณ์สีขาว 
 



 
 

 
4.6  เรื่อง  สหกรณ์สีขาว 
ทีป่ระชุม    มีการประชุมคณะกรรมการแล้ว 
 
4.7 เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าของพรรคพลังสหกรณ์ในโอกาสอายุครบ 7 ปี 
 ด้วยพรรคพลังสหกรณ์  ซ่ึงเป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งมาจากแกนน าของชาวสหกรณ์ไทย ผู้มีอุดมการณ์แน่วแน่
ในการที่จะผลักดันให้ วิธีการสหกรณ์เป็นที่ยอมรับของปวงชนชาวไทยในทุกระดับ  และพร้อมจะขับเคลื่อนในทาง
การเมือง เ พ่ือแก้ ไขปัญหา สร้างสรรค์  ระบบเศรษฐกิจ พรรคพลั งสหกรณ์ก าลั งมีอายุครบ 7 ปี บริบู รณ์                     
ในวันที่   20  กุมภาพันธ์ 2562  นี้   จึงขอเรียนเชิญท่าน และบุคคลากรของสหกรณ์ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะกรรมการด าเนินการ  พนักงาน ตลอดถึงสมาชิกและครอบครัวเข้าร่วมเป็นเจ้าของพรรค  
ที่ประชุม       ไม่เข้าร่วม 
 
4.8 เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินท้าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสมทบกองทุนสงฆ์อาพาธ
โรงพยาบาลสงขลา ครั้งที่ 60 ประจ้าปี 2562 
 ด้วย  โรงพยาบาลสงขลาและคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และสมทบ
กองทุนสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสงขลา ครั้งที่ 60 ประจ าปี 2562 ร่วมกับจังหวัดสงขลา ก าหนดจัดงานทอดผ้าป่าฯ       
ขึ้นในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสงขลา ต าบลพะวง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  เพ่ือรวบรวมรายได้จาก
การทอดผ้าป่า ฯ น าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ในกรณีที่จ าเป็นและสมทบกองทุนสงฆ์อาพาธ            
เพ่ือใช้ในการรักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์  
ที่ประชุม       ไม่อนุมัต ิ
 
4.9 เรื่อง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ด้วย  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ) 
ก าหนดการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561 ในวันเสาร์ที่  30 มีนาคม 2562  ณ  โรงแรมเซนทารา                    
ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร   จึงแจ้งศูนย์ประสานงานเพ่ือให้ด าเนินการคัดเลือก
สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  
ที่ประชุม    ไม่เข้าร่วม 
 
4.10 เรื่อง การกู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดยะลา  จ้ากัด 

4.7.1 ขอกู้เงินสามัญท่ัวไป 
            1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ ด.ต. เกียรติศักดิ์  จันทร์แก้ว ต าแหน่ง  ผบ. หมู่ ป.สภ.เบตง สมาชิกเลขที่ 4751       
ได้ติดภาระค้ าประกันของ  ด.ต จรัส สวนนิ่ม  ต าแหน่ง ผบ.หมู่ ป สภ.เบตง  ซ่ึงได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้ว       
กรณีทุพลภาพ และได้ผ่อนช าระเงินต่อเดือน จ านวน10 ,000.00  บาท จากมติที่ประชุมชุดที่ 22 ครั้งที่ 8                         
เ มื่ อ วั นที่  2 6  ก รกฎ าคม  2560  มี ม ติ ใ ห้ โ อนหุ้ น หั กหนี้ แ ล ะหยุ ด ดอก เบี้ ย  ส มาชิ ก ไ ด้ ผ่ อนช า ร ะปกติ                            
เดือนละ 10 ,000.00 บาท และข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ เงินสามัญ  จ านวน 2,350,000.00 บาท                        
(สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือต่อเติมอยู่อาศัยและการศึกษาของบุตร  จึงขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการ
พิจารณาในการกู้เงินในครั้งนี้ 
          
 
            



 
 

 
 
 ทุนเรือนหุ้น..... 
    
 ทุนเรือนหุ้น      434,500.00             บาท 

- ค่าหุ้น                                            1,700.00              บาท 
           หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป                                   1,720,000.00              บาท 

- เงินต้นส่งหัก                                11,500.00              บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                              11,321.36              บาท 

           รวมรายจ่ายทั้งหมด                                      24,521.36           บาท 
      

ติดภาระค้้าประกัน จ้านวน 5 ราย 
1. ร.ต.ท. เอนก  หนูประกอบ     หุ้น   576,950 .00  บาท          หนี้   557,200.00   บาท 
2. จ.ส.ต. วัฒนา  พิบูลย์           หุ้น   263,500.00   บาท          หนี้   309,721.83   บาท 
3. ด.ต. รุ่งอรุณ  วงสุนา            หุ้น   217,000.00  บาท           หนี้  490,000.00   บาท 
4. ด.ต. จรัส  สวนนิ่ม               หุ้น              .00  บาท           หนี้   555,673.98   บาท 
5. ด.ต. ธานินทร์  สุขดี             หุ้น    274,000.00 บาท           หนี้  588,800.00   บาท 

 ค้้าประกันเงินกู้สามัญ 
1. จ.ส.ต. รณชัย  พรหมทอง 
2. ส.ต.ต. ธวัชชัย  สุวรรณภักดี 
3. ส.ต.ต. พงศกร  กุลนิล 

ที่ประชุม   น าเข้าที่ประชุมประจ าเดือน และขอเอกสาร ด.ต เกียรติศักดิ์  จันทรแก้ว  
  
             2.ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯราย ด.ต. ประเสริฐ ซุ้นสุวรรณ ต าแหน่ง ผบ.หมู่ ป สภ.รามัน สมาชิกเลขที่ 3560              
ขอกู้เงินสามัญ จ านวน 2,400,000.00  บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)   มีหนี้ธนาคารออมสินตามระบบข้อมูลสมาชิก      
ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562 บัญชีหลัก จ านวน 727,775.46 บาท บัญชีพัก จ านวน 206,611.18 บาท ไม่มียอดค้างช าระ 
จากใบรับรองเงินเดือน สามารถกู้ได้  2,400,000.00  บาท  เหลือเงินโดยประมาณ  195,000.00  บาท 
 ทุนเรือนหุ้น                   436,000.00        บาท 

- ค่าหุ่น                             1,700.00          บาท 
      หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป                   1,715,200.00       บาท 
  -   เงินต้นส่งหัก                     10,600.00          บาท 
  -  ดอกเบี้ยส่งหัก                    11,289.78          บาท 
 หนี้เงินกู้สามัญบรรเทาค่าครองชีพ     475,200.00        บาท 
  -  เงินต้นส่งหัก                        4,800.00         บาท 
  -  ดอกเบี้ยส่งหัก                      3,127.86         บาท 
 รวมรายจ่ายท้ังหมด                        31,517.64         บาท 
 
 ติดภาระค้้าประกัน จ้านวน3 ราย 

1. พ.ต.ท. วีระยุทธ มูนี              หุ้น   524,200.00     บาท หนี้    2,422,700.00  บาท 
2. จ.ส.ต. วีรศักดิ์  แก้วดวง         หุ้น  367,500.00      บาท หนี้    1,630,000.00  บาท 



 
 

3. พ.ต.ท. ธนาเทพ วรรณกุล       หุ้น  501,700.00 บาท  หนี้    3,000,000.00   บาท 
//ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

  
ผู้ค้้าประกันเงินกู้สามัญ 

1. พ.ต.ท. ธนาเทพ  วรรณกุล 
2. จ.ส.ต วีรศักดิ์  แก้วดวง 
3. ด.ต อัธยา วกกุม 

 ผู้ค้้าประกันเงินกู้สามัญบรรเทาค่าครองชีพ 
1. พ.ต.ท. ธนาเทพ  วรรณกุล 

 ที่ประชุม   อนุมัต ิ 
 
4.10 การกู้เงินสามัญโครงการบรรเทาค่าครองชีพ 
       1 .ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย พ.ต.อ. ธวัชชัย  ดุกสุขแก้ว  ต าแหน่ง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส สมาชิกต่างจังหวัด       
สมาชิกเลขที่ 8277  มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 500 ,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
เพ่ือน าเงินไปปิดหนี้เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้ฐานะผู้ค้ าประกัน ราย ร.ต.ท. ธนาพิสิษฐ์ ศศิมณฑลกุล และน าไปใช้จ่ายส่วนตัว 
จากใบรับรองเงินเดือนสามารถกู้ได้จ านวน 500 ,000.00 บาท ปิดหนี้ 154,167.91บาท คงเหลือโดยประมาณ 
345,832.09บาท 
      จากการตรวจสอบข้อมูล 

1. สมาชิกเป็นสมาชิก 2 ที่ คือ สอ.ตร. ยะลา และ สอ.ตร.นครศรีธรรมราช มีหนี้สามัญ   
              จ านวน  1,907,703.70 บาท และเงินกู้สวัสดิการ จ านวน 486,887.12 บาท 

2. ติดอายัดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน 
3. การเงิน ภ.จว.นราธิวาส หักส่งยอด จ านวน 11,800.00 บาท/เดือน 
4. ช าระเงินปกติ 

 ทุนเรือนหุ้น                                       140,000.00         บาท 
- ค่าหุ่น                                     2,000.00            บาท 

       หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน                                     48,405.36             บาท 
- เงินต้นส่งหัก                        8,400.00             บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                            318.61            บาท 

       หนี้รับภาระหนี้                                    105,762.55           บาท 
- เงินต้นส่งหัก                     700.00            บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                           .00            บาท 

        รวมรายจ่ายท้ังหมด                                11,418.61            บาท 
         ไม่ติดภาระค้้าประกัน 
         ค้้าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 

1. ร.ต.ท. กิตติศักดิ์   เพชรนะ 
ที่ประชุม     ไม่อนุมัตใิห้กู้เงินค่าครองชีพ และให้ผู้จัดการประสานติดต่อสมาชิกมาท าการลาออกจากสหกรณ์ 
 
  
 

//2. ด้วยสมาชิก... 



 
 

 2. ด้วยสมาชิกราย ด.ต. ก้องเกียรติ จันทร์สวัสดิ์ ต าแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.กาบัง  สมาชิกเลขท่ี 5634    มีความ
ประสงค์ขอกู้เงินค่าครองชีพ จ านวน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แต่เนื่องจากติดภาระค้ าประกัน            
ร.ต.ท.ทรัพย์สยาม ชัยทุมพงษ์ ลูกหนี้ตามค าพิพากษา ยอดหนี้ 1,281,038.50 บาท ดอกเบี้ยค้างช าระ           
109,525.98  บาท รวมหนี้ทั้งสิ้น 1,390,564.48 บาท โดยรับสภาพหนี้ จ านวน 278,112.89 บาท และสมาชิกได้มีหนี้กับ
ธนาคารออมสินปรับโครงสร้างบัญชีหลักมาแล้ว 5 ครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 บัญชีหลัก จ านวน 
2,163,058.17  บาท  ผ่อนช าระบัญชีหลัก จ านวน 15,200.00 บาท  ผ่อนช าระบัญชีพัก จ านวน 1,000.00 บาท        
รวมผ่อนช าระธนาคาร 16,200.00 บาท (ผู้กู้ช าระเอง) จากใบรับรองเงินเดือนสามารถกู้ได้  500,000.00 บาท  คงเหลือ
จากหักหนี้เดิม ประมาณ 432,500.00 บาท และสมาชิกยินยอมปิดหนี้รับสภาพหนี้ จ านวน 278,112.89  บาท           
จะคงเหลือทั้งสิ้น 154,000.00 บาท   เนื่องจากมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจึงขออนุเคราะห์คณะกรรมการพิจารณา 

ทุนเรือนหุ้น                                     445,500.00         บาท 
- ค่าหุ้น                                     1,700.00              บาท 

           หนี้เงินกู้สามัญ                                        1,350,000.00              บาท 
- เงินต้นส่งหัก                           10,000.00          บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                                 8,885.69          บาท 

         หนี้เงินกู้สามัญบรรเทาค่าครองชีพ                       67,500.00           บาท 
- เงินต้นส่งหัก                             2,500.00                บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                               444.30           บาท 

            รวมรายจ่ายท้ังหมด                              23,530.26                บาท 
           ติดภาระค้้าประกัน 2 ราย 

1. ร.ต.อ. ทรัพย์สยาม  ชัยทุมพงษ์    หุ้น                .00    บาท   หนี้   1,241,346.95   บาท 
2. ส.ต.ท. เตชทัต  จันทสะเร           หุ้น   205,200.00   บาท     หนี้      540,000.00   บาท 

 ค้้าประกันเงินกู้บรรเทาค่าครองชีพ 
1. ส.ต.อ. ณรงค์เดช  ชูคง 

 ค้้าประกันเงินกู้สามัญ 
1. ด.ต. สมพร  แก้วมณี 
2. ส.ต.อ. ณรงค์เดช  ชูคง 
3. ร.ต.อ. กฤษฎา  ยอดเมฆ 

ที่ประชุม   ไม่อนุมัติ เนื่องจากติดภาระค้ าประกัน ร.ต.ท. ทรัพย์สยาม ชัยทุมพงษ์ ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
 3. ด้วย สมาชิกราย ส.ต.อ. ฟาริด  ชัยมาลา ต าแหน่ง ผบ.หมู่  นปพ.สภ.ยะรม สมาชิก เลขที่  8422                  
มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ เงินบรรเทาค่าครองชีพ เงินกู้ฉุกเฉิน และเงินกู้ทุนเรือนหุ้น โดยสมาชิกอยู่ระหว่าง         
การตั้งกรรมการสอบ 
            ทุนเรือนหุ้น                                    138,000.00             บาท 

- ค่าหุ้น                               2,000.00           บาท 
        หนี้เงินกู้สามัญหุ้น                            67,000.00             บาท 

- เงินต้นส่งหัก                            500.00            บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                          441.01            บาท     

หนี้เงินกู้สามัญบรรเทาค่าครองชีพ             246,000.00         บาท 
- เงินต้นส่งหัก                         3,600.00          บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                       1,619.22         บาท 

 รวมรายจ่ายทั้งหมด                            8,160.23        บาท 



 
 

      ไม่ติดภาระค้้าประกัน 
ค้้าประกันเงินกู้บรรเทาค่าครองชีพ 

1. ส.ต.อ. สันติ  ด้วงค า 
ที่ประชุม     น าเข้าที่ประชุมประจ าเดือน และขอข้อมูลที่เก่ียวข้องต่อไป 
                 4.ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท. สุกรี โซ๊ะ  ต าแหน่ง ผบ หมู่ สภ. ท่าธง สมาชิกเลขที่ 9889                 
มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญโครงการบรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  แต่เนื่องจาก
ติดภาระค้ าประกัน จ.ส.ต. จักรี มะฝน ซึ่งถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน ซึ่งรับภาระหนี้    จ านวน  38,657.00  บาท  ไม่
ประสงค์จะขอปิดหนี้  แต่ขอกันเงินในบัญชี  4,300.00 บาท เพ่ือรับภาระหนี้ จากรับรองเงินเดือนสามารถกู้เงินได้  
100,000.00  บาท  จะคงเหลือเงินโดยประมาณ  75,200.00 บาท 
        ทุนเรือนหุ้น                                              44,700.00      บาท 

- ค่าหุ้น                                  1,600.00       บาท 
        หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน                                         24,800.00       บาท 

- เงินต้นส่งหัก                         4,200.00       บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                             163.24        บาท 

       รวมรายจ่ายท้ังหมด                                     5,963.24       บาท 
        ติดภาระค้้าประกัน 4 ราย 

1. จ.ส.ต.จักรี  มะฝน                  หุ้น  203,500.00   บาท     หนี้      38,657.97   บาท 
2. ส.ต.ท. นฤพนธ์  หวังแก้ว        หุ้น  335,900.00    บาท    หนี้  1,292,700.00  บาท 
3. ร.ต.อ. สุรวิชย์  ดาวกระจาย      หุ้น   411,700.00   บาท     หนี้   1,900,000.00  บาท 
4. ส.ต.อ. ฮาโหรน ยอยเหาะ        หุ้น  325,300.00   บาท     หนี้   1,340.000.00   บาท 

 ค้้าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 
1. ส.ต.อ. เผาซา มะบูเกะ 

ที่ประชุม  อนุมัติ แล้ว  ให้บัญชีเงินเดือน 4300 บาท 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืน ๆ 
 อนุมติการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง จนท. ธุรการ 1 ต าแหน่ง โดยให้ด าเนินการรับสมัครและเริ่ม
ปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 
 
เลิกประชุม 12.00 น. 
 
     พันต ารวจโทหญิง  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค     ประธานที่ประชุม 
                         (  เสาวลักษณ์   ตรีมรรค  ) 
 
           ดาบต ารวจ มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                       (  มารุต   ปาลิยะประดิษฐ์  ) 
 
              ส้าเนาถูกต้อง 

พันต ารวจโทหญิง  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค     
                   (  เสาวลักษณ์   ตรีมรรค  ) 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


