
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 
ชุดที่ 24 ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

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

ผู้มาประชุม  
   1. พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์  ตรีมรรค   ประธานกรรมการ 
   2. ร.ต.อ.วีระชัย   อักษรถึง   รองประธาน 
   3. ร.ต.อ.อัคราเดช  แก้วสียง   กรรมการ 
   4. ร.ต.ท.หญิงภัทรพร  พรหมสุวรรณ์  กรรมการ/เหรัญญิก 
   5. ด.ต.มารุต   ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ/เลขานุการ 
   6. ด.ต.พนม   ลักษณาวงศ ์  กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
   1. พ.ต.ท.ศิวกร   จันทร   ผู้จัดการ 
   2. นางพรรณี   แก้วศรี   รองผู้จัดการ 
   3. ร.ต.อ.วีระยุทธ์   ปิ่นทองพันธุ์  ที่ปรึกษา 
   4. ด.ต.กันย์ทิต   ฆังคะรัตน์  ที่ปรึกษา 
   5. นายจ ารูญวิทย์  ชูไพบูลย์  ผจศ.ศูนย์ควบคุมหนี้ฯ 
   6. นางสาวเบญจพร  อักษรแก้ว  ชจศ.ศูนย์ควบคุมหนี้ฯ 
   7. นางสาวรุฮันญา  นาชิระ   พนักงานออมสิน 
   8. นางรุ่งนภา   สมตนิช   พนักงานออมสิน 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง เพ่ือทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง… 
 



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 
3.1 เรื่อง สมาชิกขอกู้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 

ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.บุญเหิม แขกทอง สังกัด สภ.เมืองยะลา สมาชิกเลขที่ 04552 มีความ
ประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ผ่อนช าระ 170 
งวด แต่เนื่องจากรับภาระหนี้ รายฯ ร.ต.อ.กฤชพิชญ์ พิชญนิตินัย สังกัด หน่วยนอก (สมาชิกพิเศษ) ประมาณ 
140,000.00 บาทจึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ตามมติที่ประชุมประจ าเดือน ชุดที่ 24 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 มีมติให้กู้ไม่เกินอายุ 68 ปี ผ่อน
ช าระ 138 งวด ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ค านวณยอดกู้ได้ 2 แบบ ดังนี้ 

1. กู้เงินสามัญแบบกันเงินรับสภาพหนี้ 
- ยอดกู้สามัญ   2,130,000.00 บาท 
- กันเงินในบัญชี         1,500.00 บาท 
- กันเงินรับสภาพหนี้        1,300.00 บาท 
- อายุไม่เกิน 68 ปี ผ่อนช าระ 138 งวด 
- เหลือรับเงินโดยประมาณ      38,300.00 บาท 

2. กู้เงินสามัญแบบไม่กันเงินรับสภาพหนี้ 
- ยอดกู้เงินสามัญ   2,200,000.00 บาท 
- กันเงินในบัญชี         1,500.00 บาท 
- อายุไม่เกิน 68 ปี ผ่อนช าระ 138 งวด 
- เหลือรับเงินโดยประมาณ    108,300.00 บาท 

ทุนเรือนหุ้น 442,100.00 บาท  

       - ค่าหุ้น 1,700.00 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 1,775,800.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 11,800.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 11,688.66 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ - โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 290,800.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 4,100.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 1,914.10 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญปืน 25,100.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 1,900.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 100.00 บาท  

เงินฝากสหกรณ์ 12-01728-3 100.00 บาท  



รวมรายจ่ายท้ังหมด 33,367.97 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

1. ด.ต.อนุรักษ์     ทับสระ 

2. ด.ต.โสภณ       พิมพ์โครต 

3. ด.ต.ประสาท    จันที 

ติดภาระค้ าประกัน 7 ราย 

1. ร.ต.ต.สิ้ม           ไชยอ่อนแก้ว     หุ้น     349,700.00    บาท    หนี้         16,000.00    บาท 

2. ร.ต.อ.กฤชพิชญ์   พิชญนิตินัย       หุ้น    429,100.00     บาท    หนี้    1.120,511.20    บาท 

3. ด.ต.โสภณ         พิมพ์โครต         หุ้น    422,100.00     บาท    หนี้    2,003,600.00    บาท 

4. ด.ต.ประสาท      จันที               หุ้น    422,100.00     บาท    หนี้    2,392,800.00     บาท 

5. ด.ต.บุญลือ         บุญมา            หุ้น    434,600.00     บาท    หนี้    2,210,800.00     บาท 

6. ร.ต.ท.คมกริช     หงส์สาม          หุ้น    430,000.00     บาท    หนี้       725,400.00     บาท 
7. ด.ต.วิรัช           ทองธรรมชาติ    หุ้น    436,100.00     บาท    หนี้    1,740,400.00     บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กันเงิน จ านวน 70,000.00  บาท 
3.2 เรื่อง สมาชิกขอกู้เงินสามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย พ.ต.ท.สมจิต หิ้นเพ็ชร ต าแหน่ง สวป. สภ.บันนังสตา สมาชิกเลขที่ 10454                
มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพ่ือน าเงินไปปิดหนี้กับ             
ธนาคารออมสินและปิดหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จ ากัด สมาชิกไม่ประสงค์กันเงิน                
เพื่อรับภาระหนี้  จ านวน 140,000.00 บาท และขอช าระหนี้ เป็นรายเดือน  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา                        
ให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

 ตามมติที่ประชุมประจ าเดือน ชุดที่ 24 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 มีมติให้กันเงิน จ านวน 140,000.00 บาท 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กันเงิน จ านวน 70,000.00  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง เพื่อพิจารณา… 



ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
4.1 เรื่อง ขอรับเงินว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ.2562 
 ข้อ 15 สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ ให้แก่สมาชิก ครั้งละ 1,000.- บาท โดยจ่ายครั้งเดียวและ            
กรณีบิดา มารดา เป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงินสวัสดิการตามสิทธิอันพึงได้ทั้ง 2 คน 

1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.สมชาย ขวดทอง สังกัด สภ.รามัน สมาชิกเลขที่ 08476 ได้ก าเนิดบุตร           
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ 
 จึงเรียนมาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วให้เบิกเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ. 2562 กรณีสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ 

จ านวน 1,000.00 บาท 
 2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ววิัฒนพงษ์ ดอนราชลี สังกัด สภ.แม่หวาด สมาชิกเลขที่ 09515            
ได้ก าเนิดบุตร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 ขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ 
 จึงเรียนมาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วให้เบิกเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ. 2562 กรณีสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ 

จ านวน 1,000.00 บาท 
3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ฐนวัฒน์ ขุนทอง สังกัด สภ.เมืองยะลา สมาชิกเลขท่ี 08606               

ได้ก าเนิดบุตร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ 
 จึงเรียนมาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วให้เบิกเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ. 2562 กรณีสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ 

จ านวน 1,000.00 บาท 
 ข้อ 16 จ่ายเป็นเงินสวัสดิการสมาชิกมงคลสมรส โดยจ่ายครั้งเดียว จ านวน 1,000.- บาท 
 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.ปฐมพร นวลนึก สังกัด สภ.รามัน สมาชิกเลขท่ี 08714 ได้จดทะเบียน
สมรส เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ขอรับเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกมงคลสมรส 
 จึงเรียนมาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วให้เบิกเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ. 2562 กรณีสวัสดิการสมาชิกมงคลสมรส  
 จ านวน 1,000.00 บาท 

4.2 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา 
 ด้วยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ (ชสอ.) ได้ก าหนดจัดอบรมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “สหกรณ์กับแนว
ทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราการฟอกเงิน” ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. – 
16.30 น.     ณ ห้องกิตติมศักดิ์ ชั้น 2 โรงแรมลีการ์เดนส์ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 (สาย 1) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
 จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการ และบุคลากรสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการอบรม
สัมมนา ส่งรายชื่อภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติไม่เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา 



4.3 เรื่อง การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             
“PEA YALA CUP” ครั้งที่ 19 ประจ าปี 2562 
 ด้วย ภ .จว.ยะลา ได้ส่ งทีมฟุตบอล “เ พ่ือนต ารวจ” เข้าร่ วมการแข่งขันฟุตบอลชิ งถ้วยพระราชทาน                    
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร “PEA YALA CUP” ครั้งที่ 19 ประจ าปี 2562 ระหว่างเดือน ก.พ. - เม.ย.
62 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรักความสามัคคี และความมีส่วนร่วมของประชาชนและเยาวชน                            
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พ.ต.ท.จุฬาชัย แสงกุล รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยะลา เป็นผู้จัดการทีม ซึ่งนักกีฬา
และคณะท างานในทีมฟุตบอล ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการต ารวจในสังกัด ภ.จว.ยะลา 
 จึงเรียนมายังท่านเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 10,000.00 บาท เพ่ือใช้เป็นค่าสมัครและเป็น
ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งในครั้งนี้ 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้สนับสนุน จ านวน 10,000.00 บาท เพ่ือใช้เป็นค่าสมัครและเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป    

ในการเตรียมทีม  
4.4 เรื่อง สมาชิกขอกู้เงิน 
 4.4.1 สมาชิกขอกู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ   

1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.ธวัช ไชยจัน สังกัด สภ.ยะหา สมาชิกเลขที่ 08901 มีความประสงค์ขอกู้
เงินโครงการเพ่ือบรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 110,000.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือน าไปใช้จ่ายใน
ครอบครัว สมาชิกประสงค์กันเงินเพื่อรับภาระหนี้ จ านวน 1,300.00 บาท เนื่องจากติดภาระค้ าประกัน ส.ต.ท.จรัญ 
สุขมิ่ง      สังกัด หน่วยนอก (สมาชิกพิเศษ) กรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณา
ในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 250,600.00 บาท  

       - ค่าหุ้น 1,700.00 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 952,800.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 5,900.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 6,271.51 บาท  

หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 20,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 1,700.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 150.41 บาท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 15,721.92 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

1. ส.ต.ท.ภัตทิยะ     ปิดด า 

2. ส.ต.ท.จรัญ        สุขมิ่ง 

/ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย... 



ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

1. ส.ต.ท.จรัญ        สุขมิ่ง        หุ้น       149,000.00     บาท     หนี้          426,942.20    บาท 

2. ส.ต.ท.ภัตทิยะ    ปิดด า        หุ้น       175,800.00     บาท     หนี้          743,200.00    บาท 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 

2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.วิชิต ชูสุวรรณ สังกัด สภ.ยะหา สมาชิกเลขที่ 09372 มีความประสงค์ขอกู้
เงินโครงการเพ่ือบรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เนื่องจากสมาชิกมีหนี้ธนาคาร
ออมสินตามระบบข้อมูลสมาชิกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 บัญชีหลัก 462,050.39 บาท ไม่มียอดค้างช าระ                                 
จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 338,000.00 บาท  

       - ค่าหุ้น 2,000.00 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 1,348,700.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 8,900.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 8,935.98 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ - โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 82,300.00  บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 1,100.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 548.95 บาท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 21,484.93 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

1. ส.ต.ท.ธีระพงษ์      หนูรัก 

2. ส.ต.ท.ยุทธพงศ์     จันทสุริยา   

3. ส.ต.ต.อนุพงศ์       นามสนธิ์ 

ติดภาระค้ าประกัน 5 ราย 

1. ร.ต.ท.วรุฒน์         ดาทุมมา           หุ้น      413,000.00   บาท    หนี้      704,813.46   บาท 

2. ส.ต.ต.อนุพงศ์       นามสนธิ์           หุ้น      188,500.00   บาท    หนี้      600,400.00   บาท 

3. ร.ต.ท.นิพนธ์         พรหมจินดา       หุ้น     408,000.00    บาท    หนี้   1,666,000.00   บาท 

4. ด.ต.เดชา             นิลศิริ              หุ้น     516,700.00    บาท    หนี้   2,871,200.00   บาท 

5. ส.ต.ท.กิตติพงษ์     จันทร์แก้ว         หุ้น     132,400.00    บาท    หนี้     612,800.00    บาท  
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 

/3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ… 



3.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ยุทธนา สุรักขกะ สังกัด สภ.ยะหา สมาชิกเลขที่  08623                       
มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการเพ่ือบรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือน าไปใช้จ่ายในครอบครัว      
สมาชิกประสงค์กันเงินเพื่อรับภาระหนี้ จ านวน 2,300.00 บาท เนื่องจากติดค้ าประกัน ส.ต.ท.จรัญ สุขมิ่ง สังกัด หน่วยนอก       
(สมาชิกพิเศษ)  กรณถีูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 252,300.00 บาท  

       - ค่าหุ้น 1,700.00 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 848,500.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 5,500.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 5,044.51 บาท  

หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 1,600.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 1,600.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 9.51 บาท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 13,854.02 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

1. ส.ต.อ.อ าพล         งูตูล 

2. ส.ต.ท.จักรพรรดิ์    ช่วยนุกูล   

ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

1. ส.ต.ท.จรัญ          สุขม่ิง       หุ้น      149,000.00    บาท     หนี้     426,942.20    บาท 

2. ส.ต.อ.อ าพล        งูตูล         หุ้น      219,200.00    บาท     หนี้     998,600.00    บาท 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/4.4.2 สมาชิกขอกู้เงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต... 



 4.4.2 สมาชิกขอกู้เงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.บุญลือ บุญมา ต าแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา สมาชิกเลขที่ 03789     

มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 2,640,000.00 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
เนื่องจากสมาชิกประนอมหนี้กับธนาคารออมสินมาแล้ว 6 ครั้ง ปี 2556 – 2562 เดือนละ 5,000.00 บาท เริ่มปี 
2563 ต้องผ่อนช าระเดือนละ 10,000.00 บาท หากผ่อนช าระไม่ได้ตามก าหนดรวมมูลหนี้ส่งฟ้อง มีหนี้ธนาคารออม
สิน      ตามระบบข้อมูลสมาชิก บัญชีหลัก จ านวน 685,722.00 บาท ส่วนบัญชีดอกเบี้ยพัก จ านวน 390,000.00 
บาท              รวมยอดปิดทั้งหมด 1,075,722.00 บาท สมาชิกช าระเป็นปกติ เดือนละ 5,000.00 บาท จึงเรียนมา
เพ่ือพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 436,300.00 บาท  

       - ค่าหุ้น 1,700.00 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 1,846,600.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 11,800.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 12,232.35 บาท  

หนี้เงินกู้ - โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 348,600.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 3,800.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 2,319.56 บาท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 31,851.91 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

1. ด.ต.ศุภชัย       นามวงษ์ 

2. ด.ต.ประเสริฐ   ศิริ 

ติดภาระค้ าประกัน 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 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้เจ้าตัวคุยกับธนาคารออมสินว่าปิดจะลดลงเท่าไร เพ่ือจะให้ด าเนินการกู้ต่อไป 
 

/4.4.3 สมาชิกขอกู้เงินสามัญ… 
 



 4.4.3 สมาชิกขอกู้เงินสามัญ 
1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.นิติธร ครุฑถะ ต าแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.ล าใหม่ สมาชิกเลขที่ 03901 มีความ

ประสงค์ขอกู้เงินสามัญ จ านวน 2,480,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือน าไปช าระหนี้นอกระบบ  
และใช้จ่ายในครอบครัว เนื่องจากสมาชิกติดอายัดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณา              
ในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 442,300.00 บาท  

       - ค่าหุ้น 1,700.00 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 1,893,800.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 11,800.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 12,259.03 บาท  

หนี้เงินกู้ - โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 336,600.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 3,400.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 2,001.16 บาท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 30,160.19 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

1. ร.ต.ต.เจ๊ะอุเซ็ง        จันทร์แก้ว 

2. ด.ต.ชาติชาย           นวลหุน 

3. ร.ต.อ.เอกชัย           อุปมัย 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

1. ร.ต.ท.เจ๊ะอุเซ็ง        สางัด       หุ้น      436,300.00    บาท     หนี้     1,588,200.00    บาท 

2. ด.ต.ชาติชาย          นวลหุน     หุ้น      420,200.00    บาท     หนี้     2,198,800.00    บาท 

3. ร.ต.ต.ชลิต            จันทร์แก้ว   หุ้น     521,700.00    บาท     หนี้     2,554,080.00    บาท 

4. ด.ต.นิพนธ์            ถนอมสุข    หุ้น     525,900.00    บาท     หนี้     2,425,700.00    บาท 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินสามัญ 
 
 

/2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ… 
 
 



2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.สมศักดิ์ ลักษณเลิศ ต าแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โกตาบารู สมาชิกเลขที่ 
04073 มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ จ านวน 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพ่ือน าไปต่อเติมบ้าน       
เนื่องจากสมาชิมีหนี้ธนาคารออมสินตามฐานข้อมูลสมาชิกเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 บัญชีหลัก จ านวน 567,131.47 บาท      
บัญชีพักจ านวน 215,800.46 บาท มียอดค้างช าระ 1 งวด จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 430,400.00 บาท  

       - ค่าหุ้น 1,700.00 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 1,638,400.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 10,200.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 9,740.62 บาท  

หนี้เงินกู้ - โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 455,400.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 4,600.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 2,707.45 บาท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 28,948.07 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

1. ด.ต.นิวัตร์        ศรีใส 

2. ส.ต.ท.ชนะชัย   ย่านขาว 

3. ร.ต.ต.สุโชติ      คล้ายทอง 

ติดภาระค้ าประกัน 5 ราย 

1. ร.ต.ต.พล         สัจจะบุตร       หุ้น     423,000.00    บาท    หนี้        996,686.19    บาท 

2. ด.ต.นิวัตร์        ศรีใส             หุ้น     368,400.00    บาท    หนี้        714,500.00    บาท 

3. พ.ต.ท.ธนาเทพ  วรรณกุล        หุ้น     427,000.00    บาท    หนี้      2,287,590.00    บาท 

4. ร.ต.ต.สุโชติ      คล้ายทอง       หุ้น     416,800.00    บาท    หนี้      1,976,000.00    บาท 

5. พ.ต.ท.พรชัย    ชูสงค์             หุ้น     427,000.00    บาท    หนี้      2,327,000.00    บาท 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติให้เข้าที่ประชุมประจ าเดือน ให้ช าระ 220 งวด และให้น าเงินไปปิดธนาคารออมสินทั้งหมด 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ 

5.1 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.ก้องเกียรติ  จันทร์สวัสดิ์ สังกัด สภ.กาบัง สมาชิกเลขที่ 05634             
มีความประสงค์ขอกู้เงินฉุกเฉิน 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติให้กู้เงินฉุกเฉิน 
 

/5.3 อนุมัติเงินท าบุญ... 



5.3 อนุมัติเงินท าบุญ จ านวน 10,000 บาท โดยท าในรูปแบบโครงการ ตัดจากงบรับรอง 
5.4 กรณีสมาชิกมายื่นขอกู้เงินสามัญโครงการใหม่ โดยมีการผ่อนช าระมาแล้วไม่ครบ 12 เดือน  หากมีการ

ค านวณเงินแล้วได้เงินคงเหลือสุทธิกลับไปไม่ถึง 50,000 บาท จะไม่สามารถยื่นได้จนกว่าจะผ่อนช าระครบ 12 เดือน
หรือได้เงินคงเหลือสุทธิมากกว่า 50,000 บาท 
เลิกประชุม 13.00 น. 

   พันต ารวจโทหญิง    เสาวลักษณ์  ตรีมรรค       ประธานในที่ประชุม 
             ( เสาวลักษณ์  ตรีมรรค ) 

         ดาบต ารวจ      มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                 ( มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์ ) 
 
 
 

              ส ำเนำถูกต้อง 

  พันต ำรวจโทหญิง เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  
              ( เสำวลักษณ์   ตรมีรรค ) 

ประธำนสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด 


