
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 24 ครั้งท่ี 1 วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ผู้มาประชุม 

   1. พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์ ตรมีรรค  ประธานกรรมการ 

   2. ร.ต.ท.หญิงภัทรพร  พรหมสุวรรณ์  กรรมการ/เหรัญญิก 

   3. ด.ต.มารุต   ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ/เลขานุการ 

   4. ด.ต.พนม   ลักษณาวงศ์  กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

   1. พ.ต.ท.ศิวกร   จันทร   ผูจ้ัดการ 

   2. นางพรรณี   แก้วศรี   รองผู้จัดการ 

   3. ด.ต.กันย์ทิต   ฆังคะรัตน์  ผูต้รวจสอบ 

ผู้ไม่มาประชุม 

   1. ร.ต.อ.วีระชัย   อักษรถึง  รองประธาน   

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจง้ที่ประชุมเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง 

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 ร.ต.ท.พงศ์เทพ  นกแก้ว ต าแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 09278          

ได้ก าเนิดบุตรเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จึงเรียนมาเพื่อให้

คณะกรรมการพจิารณา 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้เบิกเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ กรณีสมาชิกรับขวัญ

ทายาทใหม ่จ านวน 1,000.00 บาท 

 ข้อ 17 จา่ยเงนิสวัสดิการสมาชิกอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจ ์ โดยจา่ยครั้งเดียว จ านวน 1,000 บาท  

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.สาคร เนื่องน า ต าแหน่ง ผบ.สภ.ล าใหม่ สมาชิกเลขที่ 09825 

เนื่องจากได้ลาอุปสมบท เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 จงึขอเบิกเงินสวัสดิการสมาชิกอุปสมบท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตใิห้เบิกเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ กรณีสมาชิกอุปสมบทและ

ประกอบพิธีฮัจจ ์จ านวน 1,000.00 บาท 

/4.2 เรื่อง สมาชิกถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ… 

 



 

4.2 เรื่อง สมาชิกถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ 

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.พิทยา อินทร์ยอด ต าแหน่ง หน่วยนอก (สมาชิกพิเศษ)           

สมาชิกเลขที่ 08904 โดนค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 1833/2561 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ           

ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมรีายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น     306,200.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญพิเศษ (รับภาระหน้ี)  503,800.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญพิเศษ (รับภาระหน้ี) 

   1. ด.ต.จารีต                   สมไทย 

   2. จ.ส.ต.สังวาร              สุดาชม 

   3. ส.ต.ท.มูฮัมหมัดฮัมกา  มะสาแม 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

 2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.บีลาล บือแน ต าแหน่ง หน่วยนอก (สมาชิกพิเศษ)               

สมาชิกเลขที่ 09693 โดนค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 1824/2561 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ           

ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมรีายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น       42,400.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ                  316,783.99 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 

 1. ส.ต.ต.แวอุเซ็ง       สาและ     หุน้  105,500.00  บาท  หนี้    323,200.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

 3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.น าพล ทองประทีป ต าแหน่ง หน่วยนอก (สมาชิกพิเศษ)               

สมาชิกเลขที่ 09793 โดนค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 1832/2561 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ           

ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น       32,400.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ                  254,067.75 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 

 1. ส.ต.ต.อนุพงศ์       ดวงศรแีก้ว     หุน้  185,400.00  บาท  หนี้    576,200.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

 4. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.มูหามัดอาเพต ต่วนสิติ ต าแหน่ง หน่วยนอก (สมาชิกพิเศษ)               

สมาชิกเลขที่ 09705 โดนค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 1823/2561 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ           

ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

 

/4.3 เรื่อง ขอวงเงนิกู้จากธนาคารออมสิน… 

 



 

4.3 เรื่อง ขอวงเงินกู้จากธนาคารออมสิน  

 ด้วยในปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์ฯ มายื่นเงินกู้โครงการบรรเทาค่าครองชีพ และเพื่อเป็นการปรับอัตรา

ดอกเบีย้ลดลง จงึขอกู้เงินจากธนาคารออมสิน จ านวน 400 ล้านบาทถ้วน 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติใหต้ั้งดอกเบีย้ 3.60 

4.4 เรื่อง สมาชกิขอกู้เงนิ 

4.4.1 สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ 

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.เอกพล พรหมนิมิตร ต าแหน่ง ผบ. หมู่(ป.) สภ.ยะหา            

สมาชิกเลขที่ 08004 มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ จ านวน 1,600,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)     

เนื่ องจากสมาชิก มีหนี้ ธนาคารออมสินตามระบบข้อมูลสมาชิก  เมื่ อวันที่  29 พฤศจิกายน 2561                 

จ านวน 2 บัญชีดังนี้ บัญชปีรับโครงสรา้งหนี้ จ านวน 102,324.68 บาท และบัญชีหลัก จ านวน 560,213.67 บาท

บัญชหีลักค้างจา่ยจ านวน 3,000.00 บาท จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรอืนหุ้น 327,900.00 บาท  

       - ค่าหุน้ 1,700.00 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญทั่วไป 1,339,200.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  8,800.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 8,814.87 บาท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 19,314.87 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. จ.ส.ต.นพดล        พรหมเทพ        

       2. ส.ต.อ.สุทธิธรรม  ขุนทอง 

       3. จ.ส.ต.นพินธ์       สองแก้ว 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

     1. จ.ส.ต.สรรพสิทธิ์   สุวรรณกุล       หุน้   271,300.00   บาท   หนี้       887,432.09  บาท  

     2. ส.ต.อ.สุทธิธรรม  ขุนทอง            หุน้   347,400.00   บาท   หนี้    1,297,000.00  บาท 

     3. จ.ส.ต.อุสมาน      สะระโต           หุน้  366,800.00   บาท   หนี้    1,581,500.00  บาท 

     4. จ.ส.ต.นิพนธ์       สองแก้ว           หุน้  363,400.00   บาท   หนี้   1,550,000.00   บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติใหเ้รียกเจา้ตัวมาพบ 

 

 

/2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ… 

 



 

 2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.ศราวุฒิ สุวรรณมณี ต าแหน่ง ผบ. หมู่ (ป.) สภ.ยะหา              

สมาชิกเลขที่ 07453 มีความประสงคข์อกู้เงินสามัญ จ านวน 1,970,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)     

เนื่ อ งจากสมาชิก มีหนี้ ธนาคารออมสินตามระบบข้อมูลสมาชิกเมื่ อวั นที่  28 พฤศจิกายน 2561                 

จ านวน 726,273.31 บาท ค้างจ่ายจ านวน 385,496.95 บาท ตั้งแต่ปี 2557 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา              

ให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรอืนหุ้น 303,900.00 บาท  

       - ค่าหุน้ 1,700.00 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญทั่วไป 557,800.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  6,700.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 3,671.55 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 303,800.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  4,200.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 1,999.67 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญ - ฐานะผู้ค้ าประกัน 160,789.46 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  700.00 บาท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 18,971.22 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. ร.ต.อ.อัคราเดช  แก้วสียง        

       2. ด.ต.ณรงชัย       เอกเจริญกุล 

       3. ด.ต.วันปิยะ       ชูเพ็ง 

       4. ด.ต.วิชัย           สุกรอดรู้ 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

     1. จ.ส.ต.โอภาษ      จันทรมณี           หุ้น   387,900.00   บาท   หนี้       793,995.49  บาท  

     2. ด.ต.ณรงชัย       เอกเจรญิกุล        หุน้  232,400.00    บาท   หนี้       887,900.00  บาท 

     3. ด.ต.วันปิยะ       ชูเพ็ง                  หุน้  429,400.00    บาท   หนี้     1,799,400.00  บาท 

     4. จ.ส.ต.วิษณุพร   วิเสทอง              หุน้  373,600.00    บาท   หนี้     1,494,700.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเจ้าตัวมีหนีเ้กิน 1 ล้าน 

 

/3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ… 

 



 

 3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.สมภพ มาเมือง สังกัด สภ.จะกว๊ะ สมาชิกเลขที่ 10430                

มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญกับสหกรณ์ กรณีขอโอนสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี 

จ ากัด มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ตามมติที่ประชุมประจ าเดือน ชุดที่ 24 ครั้งที่ 1 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 มีมติรับโอน แต่เนื่องจากไม่สามารถรับโอนได้ ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย    

การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2561 หมวดที่ 6 เงินกู้สามัญ ข้อ 42(3) สมาชิกที่สมัครตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 

จ านวนกู้สามัญทั่วไป ต้องอยู่ภายในจ ากัดวงเงิน ดังนี้ 

  - เป็นสมาชิกตั้งแต ่6 เดือน ขึน้ไปจนถึง 3 ปี กู้สามัญได้ไม่เกินหา้แสนบาท 

  - เป็นสมาชิกตั้งแต ่3 ปี  ขึน้ไปจนถึง 5 ปี กู้สามัญได้ไม่เกินแปดแสนบาท 

  - เป็นสมาชิก 5 ปี  ขึน้ไปค านวณตามเกณฑเ์งินได้สุทธิรายเดือน 

 เ นื่ อ งจากมีอายุ ก าร เป็ นสมา ชิก  43  งวด  ไม่ เ ข้ าหลั ก เกณฑ์ตามระ เบี ยบ  สิ ทธิ ก ารยื่ น กู้                   

จ านวน 800,000.00 บาท ไม่สามารถปิดหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตาน ีจ ากัด ได้ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ รายละเอียดดังนี ้    

ทุนเรอืนหุ้น 269,000.00 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญทั่วไป 998,878.00 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญหมุนเวียน 379,747.75 บาท  

ไม่ติดภาระในฐานะผู้ค้ า 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติใหเ้ข้าที่ประชุมประจ าเดือน 

 4. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.มานิต นกทิพย์ ต าแหน่ง ผบ.หมู ่(ป) สภ.ยะรม สมาชิกเลขที่ 08159 มี

ความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ จ านวน 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ผ่อนช าระ 170 งวด เพื่อน าไปใช้จ่าย

ส่วนตั ว  ช าระหนี้ ไม่ครบ  12  งวดตามระเบียบ  แต่ เนื่ องจากรับภาระหนี้  ส .ต .ท .จตุพร  บุญสร้าง                  

จ านวน 22,906.00.00 บาท จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรอืนหุ้น 420,400.00 บาท  

       - ค่าหุน้ 1,700.00 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญทั่วไป 1,776,800.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  11,200.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 11,695.24 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญ – โครงการบรรเทาค่าครองชีพ 28,000.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  400.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 184.30 บาท  

   

 

/หนี้เงนิกู้ – ผูค้้ าประกันรับภาระหนี้... 

   

 



 

หน้ีเงินกู้ – ผู้ค้ าประกันรับภาระหน้ี  22,906.25 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  450.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 116.73 บาท  

หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน  11,000.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  1,000.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 72.40 บาท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 26,818.67 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. ด.ต.โอภาส          แก่นบุญ 

       2. ด.ต.พีระยุทธ์       สว่างรัตน์ 

       3. จ.ส.ต.ธวัติชัย      เหมอืนพรรณราย 

ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

     1. ส.ต.ท.วัชรนิทร์      จูส้ิว้              หุ้น    315,300.00   บาท   หนี้    1,428,800.00  บาท  

     2. ด.ต.โอภาส           แก่นบุญ        หุน้    430,900.00   บาท   หนี้    1,912,000.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติใหกู้้เงินสามัญ 

4.4.2 สมาชิกขอกู้เงนิโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.ทนงศักดิ์ เพ็ชรมณี ต าแหน่ง ผบ.หมู่ กก.สส ภ.จว.ยะลา           

สมาชิกเลขที่  04186 มีความประสงค์ขอกู้ เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ  จ านวน 100,000.00 บาท               

(หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อน าไปใช้จ่ายในครอบครัว สมาชิกไม่ประสงค์กันเงินเพื่อรับภาระหน้ี จ านวน 2,700.00 บาท 

เนื่องจากติดภาระค้ าประกัน ร.ต.อ.กฤชพิชญ์ พิชญนิตินัย สังกัด หน่วยนอก (สมาชิกพิเศษ) กรณีถูกแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน   จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรอืนหุ้น 514,200.00 บาท  

       - ค่าหุน้ 2,500.00 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญทั่วไป 2,710,500.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  13,900.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 17,841.03 บาท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 34,241.03 บาท  

 /ผู้ค้ าประกันเงนิกู้สามัญทั่วไป... 

 



 

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. ด.ต.นพดล       กัลยา 

       2. ด.ต.อุทัย        เทพทอง 

       3. ส.ต.ต.วิษณุ    บ ารุงรัตน์ 

ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

     1. ร.ต.อ.กฤชพิชญ์     พิชญนิตนิัย          หุน้    429,100.00   บาท   หนี้      1,120,511.42  บาท  

     2. ด.ต.สุภาพ            สรณราย             หุน้   520,900.00   บาท   หนี้    2,788,500.00  บาท 

     3. ด.ต.นพดล           กัลยา                  หุน้   440,410.00   บาท    หนี้    1,997,500.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติให้กู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 

 2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย พ.ต.ต.ปัญญา คชาเสด สังกัด สภ . ย ะ ร ม  ส ม า ชิ ก เ ล ข ที่  0 7 9 1 5              

มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยขอใช้     

เงินต าแหน่งในการหักช าระหนี้  ผ่อนช าระ 53 งวด ให้เสร็จสิ้นภายในอายุ 60 ปี จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา          

ให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรอืนหุ้น 420,200.00 บาท  

       - ค่าหุน้ 1,700.00 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญทั่วไป 1,935,500.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  12,900.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 12,739.83 บาท  

หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน 100,000.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  8,400.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 652.87 บาท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 36,392.70 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. ด.ต.สมพงษ์     เดชสถิตย์ 

       2. ร.ต.อ.จรัญ     พรหมสุวรรณ 

       3. ด.ต.ชูเกียรต ิ  ละม้าย 

ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

     1. จ.ส.ต.อุสมัน          ดูดิง            หุน้    345,800.00   บาท   หนี้      1,174,294.60  บาท  

     2. ร.ต.อ.ธรณิศ         สุขเจริญ       หุน้    363,400.00   บาท   หนี้     1,700,000.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใิห้กู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 



 

 3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.ไตรรัตน์ รัตนบุปผา ต าแหน่ง ผบ.หมู่ (ป) กก.ปพ.ยะลา           

สมาชิกเลขที่  03935 มีความประสงค์ขอกู้ เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ  จ านวน 60,000.00 บาท               

(หกหมื่นบาทถ้วน) สมาชิกไม่ประสงค์กันเงินเพื่อรับภาระหน้ี จ านวน 941.79 บาท เนื่องจากติดภาระ         

ค้ าประกัน ด.ต.ชัยชาญ   สุวรรณชาตรี สังกัด กก.ปพ.ส่วนที่ 1 กรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน              

จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรอืนหุ้น 520,900.00 บาท  

       - ค่าหุน้ 2,500.00 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต 2,556,900.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  13,300.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 16,830.01 บาท  

หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน 12,000.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  1,000.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 142.68 บาท  

เงนิฝากสหกรณ์ 100.00 บาท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 33,872.69 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. พ.ต.ต.อนุสร      สีแก้วเขียว 

       2. ด.ต.ศักดิ์ดา      มาตโห้ 

       3. ส.ต.อ.รณรงค์  จันทร์ประเสริฐ 

ติดภาระค้ าประกัน 5 ราย 

     1. ส.ต.อ.รณรงค ์ จันทร์ประเสริฐ          หุ้น    344,200.00   บาท   หนี้      1,211,161.28  บาท  

     2. ส.ต.อ.สมนกึ   รักเกิด                     หุ้น    351,700.00   บาท   หนี้    1,285,600.00  บาท 

     3. ด.ต.ประวิทย์   กาญจนะ                 หุน้    520,900.00   บาท   หนี้    2,315,700.00  บาท 

     4. พ.ต.ต.อนุสร    สีแก้วเขียว               หุน้    520,900.00   บาท   หนี ้  2,904,400.00  บาท 

     5. ด.ต.ชัยชาญ    สุวรรณชาตรี            หุน้    382,400.00   บาท    หนี้    1,518,222.22  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใิห้กู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 

 

 

 

/4. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ… 



 

 4. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.อ านวย แก้วออด ต าแหน่ง ผบ.หมู ่(ป) สภ.ยะหา สมาชิกเลขที่ 07408 

มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)        

เนื่องจากสมาชิก มีหนี้ธนาคารออมสินตามระบบข้อมูลสมาชิกเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 จ านวน 1,299,326.84 บาท 

ค้างช าระ 1 งวด จ านวน 4,785.00 บาท จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรอืนหุ้น 520,900.00 บาท  

       - ค่าหุน้ 2,500.00 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต 2,895,000.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  15,000.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 19,055.45 บาท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 36,555.45 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. ร.ต.ท.ปราโมทย์    ธารรักษ์ 

       2. ร.ต.ต.ตรชัีย         ทองแท้ 

       3. ส.ต.ท.จักรพรรดิ์   ช่วยนุกูล 

ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

     1. ร.ต.ท.ปราโมทย์         ธารรักษ์         หุน้    161,400.00   บาท   หนี้       258,200.00  บาท  

     2. ร.ต.ต.ตรีชัย              ทองแท้          หุน้   519,200.00   บาท   หนี้     2,683,100.00  บาท 

     3. ส.ต.ท.จักรพรรดิ์       ช่วยนุกูล         หุ้น   189,900.00   บาท   หนี ้       742,600.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติให้กู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 

 5. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.คัมพล ด าแก้ว ต าแหน่ง ผบ.หมู่  (นปพ.) สภ.ยะหา              

สมาชิกเลขที่ 05681 มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ  จ านวน 180,000.00 บาท           

(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  เพื่อน าไปใช้จ่ายส่วนตัว แต่เนื่องจากรับภาระหนี้ ส.ต.อ.สมศักดิ์  เกษศิริ          

สังกัด หน่วยนอก (สมาชิกพิเศษ) กรณีกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 1,630,000.00 บาท ผ่อนช าระ 218 งวด   

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ช าระหนี้แล้ว 12 งวด จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี ้

ทุนเรอืนหุ้น 373,400.00 บาท  

       - ค่าหุน้ 1,700.00 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญพิเศษ (รับภาระหน้ี) 1,540,240.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  7,480.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 10,138.16 บาท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 19,318.16 บาท  

/ผูค้้ าประกันเงนิกู้สามัญทั่วไป... 



 

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. ด.ต.มนูญ           ทองตราชู 

       2. จ.ส.ต.สุทธิศักดิ์   มณีรัตน์ 

       3. ด.ต.อุดม           หนูปลอด 

ติดภาระค้ าประกัน 5 ราย 

     1. ด.ต.กฤษฎา               แก้วคต         หุน้    333,900.00   บาท   หนี ้   1,595,300.00  บาท  

     2. จ.ส.ต.สุทธิศักดิ์          มณีรัตน์        หุ้น    353,400.00   บาท   หนี้    1,392,300.00  บาท 

     3. ด.ต.มนูญ                 ทองตราชู      หุ้น    520,900.00   บาท   หนี ้   2,509,000.00  บาท 

     4. ด.ต.อุดม                  หนูปลอด       หุน้    516,700.00   บาท   หนี้    2,908,600.00  บาท 

     5. ส.ต.อ.กิตติศักดิ์         บุญรัตนัง       หุ้น   352,900.00    บาท   หนี้    1,269,500.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติให้กู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 

 6. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.เรวัต พลชัย ต าแหน่ง ผบ.หมู่  กก.ปพ.ภ.จว. ยะลา                

สมาชิกเลขที่ 05257 มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ  จ านวน 180,000.00 บาท             

(หนึ่ ง แสนแปดหมื่ นบาทถ้ วน )  เนื่ อ งจากสมา ชิก  มีหนี้ ธนาคารออมสินตามระบบข้อมู ลสมา ชิก                      

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 จ านวน 825,460.94 บาท ไม่ค้างช าระ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณา

ในการกู้ครั้งนี ้

ทุนเรอืนหุ้น 426,400.00 บาท  

       - ค่าหุน้ 1,700.00 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญทั่วไป 1,678,800.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  10,800.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 11,050.18 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญโครงการบรรเทาค่าครองชีพ 60,100.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  900.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 395.59 บาท  

หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน 9,100.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  900.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 62.96 บาท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 25,808.73 บาท  

/ผูค้้ าประกันเงนิกู้สามัญทั่วไป... 

 



 

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. นางสุจติรา        ชัยสงคราม 

       2. จ.ส.ต.ฐัฐฐกร    ทองวิเชียร 

       3. ส.ต.ท.จรีะภัทร  เพ็ชรรัตน์ 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

     1. จ.ส.ต.ธิยาภัทร์           กองเพ็ง         หุน้    399,900.00   บาท   หนี ้  1,438,527.06  บาท  

     2. นางสาวสุกัญญา        แหทอง          หุน้    398,400.00   บาท   หนี้   1,094,500.00  บาท 

     3. จ.ส.ต.ฐัฐฐกร            ทองวิเชียร      หุน้    268,300.00   บาท   หนี้   1,091,790.00  บาท 

     4. ด.ต.หญิงวิสาขา         สุคนธชาติ      หุน้    426,900.00   บาท   หนี ้ 2,364,600.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใิห้กู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 

 7. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.สมศักดิ์ ลักษณเลิศ ต าแหน่ง ผบ.หมู่ (ป)  สภ.โกตาบารู             

สมาชิกเลขที่ 04073 มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ  จ านวน 460,000.00 บาท              

(สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากสมาชิก มีหนี้ธนาคารออมสินตามระบบข้อมูลสมาชิก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 

จ านวน 569,513.65 บาท   ค้างช าระ 12,401.52 บาท ดอกเบี้ยปรับ 514.92 บาท ดอกเบี้ยพัก 218,000.00 บาท              

จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาใหค้ณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรอืนหุ้น 427,000.00 บาท  

       - ค่าหุน้ 1,700.00 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญทั่วไป 1,658,800.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  10,200.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 10,918.54 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญโครงการบรรเทาค่าครองชีพ 430,800.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  4,600.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 2,835.61 บาท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 30,254.15 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. ด.ต.นิวัตร ์       ศรีใส 

       2. ส.ต.ท.ชนะชัย  ย่านขาว 

       3. ร.ต.ต.สุโชติ    คล้ายทอง 

/ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย... 

 



 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

     1. ร.ต.ต.พล                  สัจจะบุตร         หุน้    419,600.00   บาท   หนี้   1,016,486.19  บาท  

     2. ด.ต.นิวัตร ์                ศรใีส               หุน้   365,000.00   บาท   หนี ้    725,100.00  บาท 

     3. พ.ต.ท.ธนาเทพ          วรรณกุล           หุ้น   423,600.00   บาท   หนี้  2,321,990.00  บาท 

     4. ร.ต.ต.สุโชติ              คล้ายทอง          หุ้น   413,400.00    บาท   หนี้ 2,000,000.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใิห้กู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 

 8. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.ก้อเส็ม เหตุหาก ต าแหน่ง ผบ.หมู่ (ป) สภ.ยะหา สมาชิกเลขที่ 05751          

มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 390,000.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

เนื่องจากสมาชิกมีหนี้ธนาคารออมสินตามระบบข้อมูลสมาชิก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 จ านวน 118,006.35 บาท 

ไม่ค้างช าระ  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรอืนหุ้น 520,900.00 บาท  

       - ค่าหุน้ 2,500.00 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญทั่วไป 2,798,500.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  14,500.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 18,420.26 บาท  

หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน 30,000.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  2,500.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 190.56 บาท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 38,110.82 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. พ.ต.ท.นคร      นิลพันธุ์ 

       2. ด.ต.สมหมาย   ช านาญนา 

       3. ด.ต.ณัฐวุฒิ     เตบสัน 

ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

     1. พ.ต.ท.นคร               นิลพันธุ์            หุน้    328,400.00   บาท   หนี ้  1,249,000.00  บาท  

     2. ด.ต.สมหมาย           ช านาญนา         หุน้     415,100.00   บาท   หนี ้  1,946,800.00  บาท 

     3. ร.ต.ท.วรวิทย์           จันทร์แก้ว          หุน้    434,400.00   บาท   หนี ้  2,172,000.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใิห้กู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 

 

/9. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ… 

 



 

 9. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.ประเสริฐ ศิริ ต าแหน่ง ผบ.หมู่ (ป) สภ.กรงปินัง สมาชิกเลขที่ 03759          

มีความประสงค์ขอกู้ เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ  จ านวน 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)         

เนื่องจากสมาชิกมีหนี้ธนาคารออมสินตามระบบข้อมูลสมาชิก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 จ านวน 500,359.91 บาท   

ไม่ค้างช าระ จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรอืนหุ้น 511,700.00 บาท  

       - ค่าหุน้ 2,500.00 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญ – โครงพัฒนาคุณภาพชวีิต 2,694,800.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  13,800.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 17,737.69 บาท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 34,037.69 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ – โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

       1. ด.ต.บุญลือ        บุญมา 

       2. ร.ต.อ.ปรวัฒน์   ตาแก้ว 

       3. จ.ส.ต.วิชยุตม ์   คงพูล 

ติดภาระค้ าประกัน 5 ราย 

     1. จ.ส.ต.วิชยุตม์           คงพูล             หุน้    318,500.00   บาท   หนี้      758,100.00  บาท  

     2. ร.ต.ท.สมศักดิ์          สังฆ์รักษ์          หุ้น   362,600.00   บาท   หนี้      519,100.00  บาท 

     3. ด.ต.บุญลือ              บุญมา            หุน้   432,900.00   บาท   หนี ้  2,226,400.00  บาท 

     4. ร.ต.อ.ปรวัฒน์          ตาแก้ว            หุน้   520,900.00   บาท   หนี ้  2,149,500.00  บาท 

     5. ร.ต.อ.วโิรจน์           นนทะเสน         หุ้น   509,200.00   บาท   หนี้   2,364,000.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใิห้กู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 
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10. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.สุวิทย์ พุทธรักษ์ สังกัด สภ.ยะหา สมาชิกเลขที่ 08320                 

มีความประสงค์ขอกู้ เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ  จ านวน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)         

เนื่องจากสมาชิกมีหนี้ธนาคารออมสินตามระบบข้อมูลสมาชิก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 จ านวน 355,100.36 บาท   

ค้างช าระจ านวน 1,749.00 บาท จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรอืนหุ้น 420,400.00 บาท  

       - ค่าหุน้ 1,700.00 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญทั่วไป 1,870,200.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  11,800.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 12,310.02 บาท  

หน้ีเงินกู้ – โครงการบรรเทาค่าครองชีพ 224,400.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  3,600.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 1,477.04 บาท  

หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน 25,000.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  5,000.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 164.55 บาท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 36,051.61 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. ร.ต.ท.นิพนธ์      พรหมจินดา 

       2. ร.ต.อ.สาโรจ     เพชรพญา 

       3. จ.ส.ต.ปิยะพล   อารีบ าบัด 

ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

     1. ร.ต.อ.สาโรจ           เพชรพญา            หุน้    198,000.00   บาท   หนี้    584,800.00  บาท  

     2. ร.ต.อ.ทองสืบ         คณารมย์             หุน้    266,900.00   บาท   หนี้    809,531.86  บาท 

     3. พ.ต.ท.นคร            นิลพันธุ์               หุน้    328,400.00   บาท   หนี ้ 1,249,000.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใิห้กู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 
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 11.ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.พิชเญศ พฤษพันธุ์ ต าแหน่ง ผบ.หมู่ (ป) สภ.ปะแต สมาชิกเลขที่ 

07193 มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 180,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท

ถ้วน) สมาชิกไม่ประสงค์กันเงนิเพื่อรับภาระหน้ี จ านวน 4,600.00 บาท เนื่องจาก ติดภาระค้ าประกัน ส.ต.อ.

สิทธิพงศ์ สืบประดิษฐ์ สังกัด กก.ปพ.ส่วนที่ 1 กรณีขาดราชการ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการ

พิจารณาในการกู้ครั้งนี ้

ทุนเรอืนหุ้น 326,400.00 บาท  

       - ค่าหุน้ 1,700.00 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญทั่วไป 1,375,400.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  8,900.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 9,053.15 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญ – โครงการบรรเทาค่าครองชีพ 146,800.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  1,600.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 966.27 บาท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 22,219.42 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. จ.ส.ต.อุสมาน      สะระโต 

       2. ส.ต.อ.สิทธิพงศ ์  สืบประดิษฐ์ 

       3. ด.ต.สบืสกุล        มิล าเอียง 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

     1. ส.ต.อ.สิทธิพงศ์     สืบประดิษฐ์          หุน้    342,500.00   บาท   หนี้      1,395,064.26  บาท  

     2. ด.ต.สบืสกุล        มิล าเอียง              หุน้    426,400.00   บาท   หนี้      2,197,000.00  บาท 

     3. ร.ต.อ.วสันต์        ปิดเมือง               หุน้     417,000.00   บาท   หนี้     2,070,000.00  บาท 

     4. จ.ส.ต.อุสมาน      สะระโต                หุน้   366,800.00   บาท    หนี้     1,581,500.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติให้กู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 

 

 

 

 

/12. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ… 

 



 

 12. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.จารีต สมไทย ต าแหน่ง ผบ.หมู่  กก.สส.ภจว.ยะลา               

สมาชิกเลขที่ 03365 มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ  จ านวน 350,000.00 บาท           

(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  เพื่อน าไปใ ช้จ่ายส่วนตัว  สมาชิกไม่ประสงค์กันเงินเพื่อรับภาระหน้ี             

จ านวน 3,400.00 บาท เนื่องจาก ติดภาระค้ าประกัน ส.ต.ท.พิทยา อินทร์ยอด สังกัด หน่วยนอก (สมาชิกพิเศษ) 

กรณีถูกไล่ออกจากราชการ จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรอืนหุ้น 520,900.00 บาท  

       - ค่าหุน้ 2,500.00 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญ – โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต 2,509,000.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  13,000.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 16,514.72 บาท  

หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน 15,500.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  1,500.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 109.98 บาท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 33,624.70 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. ด.ต.พิษณุ            โต๊ะหาด 

       2. ร.ต.อ.สุธน          นราพงศ์ 

       3. ด.ต.พีรพล          แตซิลง 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

     1. ด.ต.พีรพล            แตซิลง          หุน้    258,500.00   บาท   หนี้      1,395,064.26  บาท  

     2. ส.ต.อ.เอกพจน์     นาคราช         หุน้     125,400.00   บาท   หนี้         541,437.98  บาท 

     3. ส.ต.ท.พิทยา        อินทร์ยอด      หุน้    306,200.00   บาท   หนี้       1,164,056.60  บาท 

     4. ร.ต.อ.สุธน           นราพงศ ์       หุน้    366,800.00   บาท   หนี้      2,965,000.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติใหร้อดูค าสั่ง รายฯ ส.ต.ท.พิทยา  อินทร์ยอด 
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4.4.3 สมาชิกขอกู้เงนิโครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.หญิงจศิมา วงศ์งาม ต าแหน่ง รอง สว.กก.สส ภ.จว.ยะลา           

สมาชิกเลขที่  10096 มีความประสงค์ขอกู้ เงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 2,680,000.00 บาท                 

(สองล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และมีความประสงค์ขอกู้เงินฉุกเฉิน จ านวน 15,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายส่วนตัว 

ก่อนที่จะได้รับเงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สมาชิกไม่ประสงค์กันเงินเพื่อรับภาระหน้ี จ านวน 4,000.00 

บาท เนื่องจากติดภาระค้ าประกัน ด.ต.ชัยชาญ   สุวรรณชาตรี  สังกัด กก.ปพ.ส่วนที่  1 กรณีถูกแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรอืนหุ้น 432,400.00 บาท  

       - ค่าหุน้ 1,700.00 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญทั่วไป 1,881,000.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  11,500.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 12,381.10 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญ – โครงการค่าครองชีพ 1,881,000.00 บาท  

       - เงินต้นสง่หัก  4,000.00 บาท  

       - ดอกเบีย้ส่งหัก 2,474.90 บาท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 32,056.00 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. ส.ต.ท.นุชิต        เชื้อหมอ 

       2. ส.ต.ท.ธงชัย      สมฤทธิ์ 

       3. ส.ต.ต.นฮิาริฟ    มะมิง 

ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

     1. ด.ต.ชัยชาญ        สุวรรณชาตรี          หุน้    382,400.00   บาท   หนี ้     1,518,222.22  บาท  

     2. ส.ต.ท.ธงชัย       สมฤทธิ์                  หุน้    144,200.00   บาท   หนี้        638,000.00  บาท 

     3. ส.ต.ท.นุชิต        เชื้อหมอ                 หุน้    221,200.00   บาท    หนี้       945,200.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินฉุกเฉิน ส่วนกู้เงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้าที่ประชุม

ประจ าเดือน 
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4.5 เรื่อง ขอเสนอราคาโทรทัศน์ 

 ด้วยสหกรณ์ฯ ขออนุมัติสั่งซื้อโทรทัศน์ จ านวน 1 เครื่อง เพื่อน ามาใช้ในส านักงาน จึงขอเสนอราคา

โทรทัศน์ จ านวน 2 รา้น ดังนี้ 

ร้าน รุ่น ราคา/หน่วย 

1. หจก.ศรภีัณฑ์ยะลา โทรทัศน์ แอลอีด ีSAMSUNG ขนาด 55 นิว้ รุ่น UA55NU7090KXXT 16,990.- 

2. หจก.โชคชัยยะลา

พาณชิย์  

LED PANASONIC DIGITAI + SMART 4K รุ่น TH – 55FX400T 16,990.- 

LED PANASONIC DIGITAI 49” รุ่น TH 49EX400T 15,990.- 

LED LG DIGITAI + SMART 49” รุ่น 49LK5700 12,990.- 

LED LG DIGITAI + SMART 55” รุ่น 55UK6300 17,490.- 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้จัดซื้อโทรทัศน์ LED LG DIGITAI + SMART 49” รุ่น 49LK5700           

ราคา 12,990.00 บาท ของ หจก.โชคชัยยะลาพาณิชย์ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

5.1 ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย พ.ต.ท.โสภณ สายสุรีย์ สังกัด ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 04555 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติใหเ้จ้าตัวมารับสภาพหนี้ และให้ลาออกได้ทันที 

เลิกประชุม 11.30 น. 

                  พันต ารวจโทหญิง   เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ประธานในที่ประชุม 

                 ( เสาวลักษณ์  ตรีมรรค ) 

 

             ดาบต ารวจ    มารุต  ปาลยิะประดิษฐ์  ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

           ( มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์ ) 

 

          ส าเนาถูกต้อง 

 พันต ารวจโทหญิง  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค 

              ( เสาวลักษณ์   ตรีมรรค ) 

   ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

 

 

    

 


