
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 23 ครั้งท่ี 10 วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (เวลา 09.00 น.) 

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

******************** 

ผู้มาประชุม  

 1.  พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์   ตรมีรรค   ประธานกรรมการ 

 2. ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์  ฆังคะสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 

 3. ด.ต.หญิงจรีวรรณ์  ศริิวัฒน์   กรรมการ 

   4. ด.ต.มารุต   ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ 

 5.  ด.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์  กรรมการ/เลขนุการ   

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการ 

 2. นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจง้ที่ประชุมเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 

2.1 เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงนิให้สหกรณ์อื่นกู้ 

 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ ากัด ได้มีประกาศ ที่ สอ.รพ.หาดใหญ่ 70/2561        

ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ ากัด          

ชุดที่ 27 ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ได้พิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ โดยให้มีผลบังคับใช้

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประเภทสัญญา อัตราดอกเบี้ยเดิม อัตราดอกเบี้ยใหม ่ ผ่อนช าระ 

สัญญาเดมิ 3.50 

3.75 

3.75 

4.00 

ผ่อนช าระไม่เกิน  60 งวด 

ผ่อนช าระไม่เกิน 120 งวด 

สัญญาใหม ่ 3.75 

3.75 

4.00 

3.90 

4.00 

4.25 

ผ่อนช าระไม่เกิน  36 งวด 

ผ่อนช าระไม่เกิน  60 งวด 

ผ่อนช าระไม่เกิน 120 งวด 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

2.2 เรื่อง ขอส่งเงนิตอบแทน 

 1. ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ได้ท าสัญญากู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ ากัด เลขที่สัญญา 6/2561 และได้มีการช าระหนี้ประจ าปี 2561 มติที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ให้จ่ายค่าตอบแทนสหกรณ์ผู้ใช้บริการ

เงินกู้ในอัตราร้อยละ 1 ของดอกเบีย้ที่ช าระ เป็นเงนิจ านวน 23,763.49 บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบสาม

บาทสี่สิบเก้าสตางค์) ในวันที่ 28 กันยายน 2561 จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการโปรดทราบที่ประชุม  

ที่ประชุม มีมติรับทราบ  



 

2. ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ได้ท าสัญญากู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ ากัด เลขที่สัญญา 1/2561 และได้มีการช าระหนี้ประจ าปี 2561 มติที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ให้จ่ายค่าตอบแทนสหกรณ์ผู้ใช้บริการ

เงินกู้ในอัตราร้อยละ 1 ของดอกเบี้ยที่ช าระ เป็นเงินจ านวน 6,740.64 บาท (หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทหกสิบสี่สตางค์) 

ในวันที่ 28 กันยายน 2561 จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการโปรดทราบ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

 3. ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ได้ท าสัญญากู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ ากัด เลขที่สัญญา 5/2559 และได้มีการช าระหนี้ประจ าปี 2561 มติที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ให้จ่ายค่าตอบแทนสหกรณ์ผู้ใช้บริการ

เงินกู้ในอัตราร้อยละ 1 ของดอกเบี้ยที่ช าระ เป็นเงินจ านวน 1,031.88 บาท (หนึ่งพันสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์)          

ในวันที่ 28 กันยายน 2561 จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการโปรดทราบ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1 เรื่อง สมาชิกขอกู้เงนิ 

4.1.1 สมาชิกขอกู้เงนิ 

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.วิจิตร จินดารัตน์ สังกัด สภ.เมืองยะลา สมาชิกเลขที่ 04383           

มีความประสงค์ขอกู้เงิน เนื่องจากน าเงินไปใช้ในการรักษาตัวและรักษาภรรยา ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ 

ตามรับรองเงินเดือนไม่มีเงินเดือนพอหักช าระหนี้  เนื่องจากอายุราชการเหลือ 10 ปี  จึงเรียนมาเพื่อให้

คณะกรรมการพจิารณาในการกู้ครั้งนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น          400,800.00 บาท 

    - ค่าหุน้                  1,700.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญทั่วไป                1,796,000.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                           12,000.00   บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                              11,440.27     บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ                   180,800.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                                2,400.00     บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                               1,151.67     บาท 

   หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน            8,000.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                                   700.00     บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                                  57.79     บาท 

   รวมรายจ่ายทั้งหมด            29,449.73     บาท 

/หนี้เงนิกู้ปันผลและเฉลี่ยคืน... 

 



 

   หน้ีเงินกู้ปันผลและเฉลี่ยคนื        25,300.00 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ด.ต.วิรัช     ทองธรรมชาติ 

2. ด.ต.สมบัติ  จติรหมัน้ 

3. ด.ต.คณิต   สุวรรณรัตน์ 

   ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

   1. ด.ต.วิรัช             ทองธรรมชาติ  หุน้  429,300.00  บาท  หนี้   1,810,400.00  บาท 

   2. ร.ต.ท.บุญโสภณ  นรินทร           หุน้  372,300.00  บาท  หนี้  1,295,500.00  บาท 

   3. ด.ต.คณิต          สุวรรณรัตน ์    หุน้  429,300.00  บาท  หนี้  2,165,300.00  บาท 

   4. ด.ต.สมบัติ         จติรหมั้น         หุน้  418,500.00  บาท   หนี้  1,884,100.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้ผู้จัดการติดต่อสมาชิกผู้กู้ โดยอนุมัติให้กู้เงินฉุกเฉิน และน าไปช าระเงินกู้

สวัสดิการของ สภ. 

2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.มัดสานูซี  สะลิลอ สังกัด สภ.โกตาบารู สมาชิกเลขที่ 07375         

มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ จ านวน 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อน าไปใช้จ่ายในครอบครัว 

เนื่องจากสมาชิกมีหนี้ธนาคารออมสินตามระบบข้อมูลสมาชิกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 มีหนี้จ านวน 101,057.93 บาท     

ค้าง 3 เดือน จ านวน 14,151.00 บาท จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น                423,000.00  บาท 

            - ค่าหุน้                         1,700.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญทั่วไป                         1,700,400.00  บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                            10,800.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                           11,192.36  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ               64,600.00  บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                                900.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                              425.21    บาท 

        รวมรายจ่ายทั้งหมด                  25,017.57            บาท   

   หน้ีเงินกู้ปันผลและเฉลี่ยคนื                  23,900.00           บาท 

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1.  ด.ต.ภราดร       รามแก้ว 

2. จ.ส.ต.สุรเชษฐ์  ช านาญแป้น 

3. ส.ต.ท.ยูนุช       แลมะ 

 

/ติดภาระค้ าประกัน… 

 

 



 

ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

1.  จ.ส.ต.ไชยยันต์  กาญจนพมิาย หุน้   241,300.00  บาท  หนี้      515,661.09   บาท 

2.  ด.ต.ภราดร      รามแก้ว        หุน้  350,000.00  บาท  หนี้   1,505,300.00   บาท 

3.  ด.ต.อภเิชษฐ    มุสิกพงศ ์      หุน้   407,000.00  บาท  หนี้    1,427,172.93   บาท 

ที่ประชุม มีมตทิี่ประชุม มีมติใหเ้รียกเจ้าตัวมาพบผู้จัดการ ขอให้ช าระหนี้ธนาคารออมสิน หากผู้กู้ไม่

ยินยอมช าระหนีธ้นาคารออมทสินน าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมประจ าเดือนอกีครั้ง 

4.1.2 สมาชิกขอกู้เงนิสามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ต.เอกวิทย์   ดาเด๊ะ  สั งกัด สภ.ยะรม สมาชิกเลขที่  10289                    

มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)  

เพื่อใช้จ่ายค่าเล่าเรียนบุตร ช าระหนี้ธนาคาร และช าระค่างวดรถยนต์ ผู้กู้เป็นสมาชิกสหกรณ์เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561          

ปัจจุบันครบ 6 งวด ตามรับเงนิเดือนมเีงินเดอืนพอหักช าระหนี้  

ตามระเบียบว่าด้วยเงนิกู้ หมวดที่ 6 เงนิกู้สามัญ ข้อที่ 42 (3) สมาชิกที่สมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 

จ านวนกู้สามัญทั่วไป ต้องอยู่ภายในจ ากัดวงเงินดังนี้ 

 - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน ขึน้ไปจนถึง 3 ปี กู้สามัญได้ไม่เกินหา้แสนบาท 

 - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี ขึน้ไปจนถึง 5 ปี กู้สามัญได้ไม่เกินแปดแสนบาท 

 - เป็นสมาชิก 5 ปี   ขึน้ไปค านวณตามเกณฑ์เงนิได้สุทธิรายเดือน 

 สมาชิกมีหนีม้ีรายละเอียด ดังนี้ 

   กู้เงิน    จ านวน                   3,000,000.00 บาท 

   หัก หุน้                     488,100.00 บาท  

    เงินกู้ฉุกเฉิน                     24,800.00 บาท 

 เงินกองทุน                           40,000.00 บาท 

 ค่าบ้าน                         690,000.00 บาท 

 ธนาคารออมสิน                         579,383.77 บาท  

  ธนาคารธกส.                  680,000.00 บาท 

 ธนาคารกรุงไทย                 103,924.63 บาท 

     รวมหักทั้งสิ้น                        2,606,208.40 บาท 

คงเหลือรับประมาณ                  393,791.60 บาท 

 จงึเรียนมาเพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น                    11,900.00 บาท 

    - ค่าหุน้                1,700.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน                  24,800.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                               4,200.00 บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                                163.24 บาท 

   รวมรายจ่ายทั้งหมด             6,063.24 บาท 



 

   ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 

1. จ.ส.ต.อุสมัน  ดูดิง    หุน้ 342,400.00 บาท  หนี้   1,215,243.96  บาท 

ที่ประชุม มีมตใิห้เข้าที่ประชุมประจ าเดือน 

4.1.3 สมาชิกขอกู้เงนิสามัญโครงการบรรเทาค่าครองชีพสมาชิก 

1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.จักรี เฉิดฉิ้ม สังกัด สภ.บาตูตาโมง สมาชิกเลขที่ 05085              

มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 450,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)        

เพื่อน าไปใช้จ่ายในครอบครัว สมาชิกประสงค์ให้กันเงินเพื่อรับภาระหนี้ จ านวน 2,000.00 บาท เนื่องจากติดภาระ

ค้ าประกัน ราย ส.ต.อ.จอมพล วังมี สังกัด ต่างจังหวัด กรณีมีค าสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ จึงเรียนมาเพื่อให้

คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรอืนหุ้น         398,700.00 บาท 

    - ค่าหุน้                1,700.00 บาท 

หน้ีเงินกู้สามัญทั่วไป                        1,283,200.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                               9,200.00      บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                             8,446.27      บาท 

หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ          141,200.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                              2,800.00       บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                               929.41       บาท 

รวมรายจ่ายทั้งหมด          23,075.68       บาท 

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

    1. ร.ต.อ.ณรงค์ชัย     เวชนิล 

    2. ด.ต.เจรญิชัย       ชัยสวัสดิ์ 

    3. ด.ต.จักรินทร์       สุวรรณจันทร์ 

ติดภาระค้ าประกัน 5 ราย 

1. ส.ต.อ.จอมพล      วังมี หุน้     268,800.00 บาท หนี้    610,562.57   บาท 

2. พ.ต.ต.บัญชา      สังกะเพศ  หุน้  1,220,000.00  บาท หนี้    1,546,777.68   บาท 

3. ด.ต.เจรญิชัย       ชัยสวัสดิ์ หุน้     415,300.00  บาท หนี้    1,815,600.00   บาท 

4. ร.ต.อ.ณรงค์ชัย    เวชนิล หุน้     515,900.00  บาท หนี้   2,953,000.00   บาท 

5. ร.ต.อ.ธันยวิชญ์    แทนมาก หุน้     139,500.00  บาท หนี้      438,300.00   บาท 

ที่ประชุม มีมตอินุมัติใหกู้้เงินสามัญโครงการบรรเทาค่าครองชีพ 

 

 

 

/2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ… 



 

2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.หญิงจศมิา วงศ์งาม สังกัด กก.สส.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่ 10096        

มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 380,000.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)        

เพื่อน าไปช าระหนี้ค่าที่ดิน สมาชิกไม่ประสงค์ ให้กันเงินเพื่อรับภาระหนี้  เนื่องจากติดภาระค้ าประกัน              

ด . ต . ชั ย ช าญ   สุ ว ร รณช า ต รี  สั ง กั ด  ก ก . ป พ . ส่ ว น ที่  1  ก รณี ถู ก แ ต่ ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร ส อบ ส ว น                                           

จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรอืนหุ้น          429,000.00 บาท 

    - ค่าหุน้                 1,700.00 บาท 

หน้ีเงินกู้สามัญทั่วไป                         1,940,000.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                               11,500.00     บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                            12,532.49     บาท 

หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ                  316,400.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                                4,200.00      บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                              2,082.61     บาท 

รวมรายจ่ายทั้งหมด             32,015.10     บาท 

หน้ีเงินกู้เงนิปันผล                   25,700.00 บาท 

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

    1. ส.ต.ท.นุชิต      เชื้อหมอ 

    2. ส.ต.ท.ธงชัย     สมฤทธิ์ 

    3. ส.ต.ต.นฮิารฟิ   มะมิง 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

  1. ด.ต.ชัยชาญ       สุวรรณชาตรี    หุน้   379,000.00  บาท  หนี้  1,561,322.22  บาท 

  2. ส.ต.ท.ธงชัย       สมฤทธิ์          หุ้น    140,800.00  บาท  หนี้   659,800.00  บาท 

  3. ส.ต.ท.นุชิต        เชื้อหมอ         หุ้น    218,000.00  บาท  หนี้    968,100.00  บาท 

  4. ร.ต.อ.จรัญ        ศักดิ์สองเมอืง  หุน้    431,000.00  บาท  หนี้  1,156,690.00  บาท                                                                                

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหกู้้เงินสามัญโครงการบรรเทาค่าครองชีพ 
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3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ด ารงค์โชค  เกื้อวงค์ สังกัด กก.ปพ.ส่วนที่ 1 สมาชิกเลขที่ 08335        

มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 110,000.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)        

เพื่อน าไปใช้จ่ายในครอบครัว สมาชิกไม่ประสงค์ ให้กันเงินเพื่อรับภาระหนี้  เนื่องจากติดภาระค้ าประกัน                       

ส . ต . ต . ส ม เ กี ย รติ  หม าด โห รม  สั ง กั ด  กก . ปพ . ส่ ว นที่  1  ก รณี ถู ก แ ต่ ง ตั้ ง ก ร ร มก า รสอบสวน                              

จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรอืนหุ้น         162,200.00 บาท 

    - ค่าหุน้                1,600.00 บาท 

หน้ีเงินกู้สามัญทั่วไป                           389,800.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                                3,400.00 บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                              2,565.74 บาท 

รวมรายจ่ายทั้งหมด              7,565.74 บาท 

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

    1. ส.ต.อ.ชัยณรงค์   ซุ่นสั้น 

    2. ส.ต.ท.ศราวุธ     ช านาญเหนาะ 

ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

   1. ส.ต.ต.สมเกียรต ิ หมาดโหรม      หุน้  169,200.00  บาท  หนี ้  389,800.00   บาท 

   2. ส.ต.ท.ศราวุธ     ช านาญเหนาะ   หุน้  173,600.00  บาท  หนี้   874,400.00   บาท 

   3. ส.ต.ท.จีระภัทร   เพ็ชรรัตน์         หุน้  219,600.00  บาท หนี ้1,031,500.00   บาท 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหกู้้เงินสามัญโครงการบรรเทาค่าครองชีพ 

4. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย พ.ต.ท.ธนาเทพ  วรรณกุล สังกัด สภ.โกตาบารู สมาชิกเลขที่ 04098       

มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 450,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)        

สมาชิกประสงค์ให้กันเงินเพื่อรับภาระหนี้ จ านวน 3,200.00 บาท เนื่องจากติดภาระค้ าประกัน ร.ต.ท.ประจวบ นิพนธ์มั่น      

สังกัด บ านาญพิเศษ กรณีช าระไม่ปกติ ปกติหักส่งเดือนละ 20,625.80 บาท และได้ส่งเรียกเก็บผ่าน

กรมบัญชกีลางได้เดือนละ 20,000.00 บาท จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพจิารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรอืนหุ้น          420,200.00 บาท 

    - ค่าหุน้                 1,700.00 บาท 

หน้ีเงินกู้สามัญทั่วไป                         1,882,000.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                               11,800.00 บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                            12,387.68 บาท 

หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ                337,400.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                               4,200.00 บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                            2,220.83  บาท 

 

/หนี้เงนิกู้สามัญปืน… 



 

หน้ีเงินกู้สามัญปืน                            19,690.00  บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                                 700.00  บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                               129.60  บาท 

หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน                           58,600.00  บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                              5,400.00  บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                              385.72  บาท 

รวมรายจ่ายทั้งหมด                  38,923.83  บาท 

หน้ีเงินกู้ปันผลและเฉลี่ยคนื                24,000.00  บาท 

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

    1. ด.ต.ประเสริฐ      ซุ้นสุวรรณ 

    2. ด.ต.สมศักดิ์       ลักษณเลิศ 

    3. ด.ต.พิสัณห ์       อินมาก 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

   1. ร.ต.ท.สุริยา        เดหมาน         หุน้  434,000.00  บาท  หนี้   632,852.09   บาท 

   2. ร.ต.ท.ประจวบ   นิพนธ์มั่น        หุ้น  428,000.00  บาท  หนี ้  428,888.40   บาท 

   3. ด.ต.ประเสริฐ     ซุ้นสุวรรณ      หุน้  427,500.00  บาท  หนี้ 2,113,400.00   บาท 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหกู้้เงินสามัญโครงการบรรเทาค่าครองชีพ 

5. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.อัธยา  วกกุม สังกัด สภ.รามัน สมาชิกเลขที่  05952                     

มีความประสงค์ขอกู้ เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)                    

จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรอืนหุ้น        368,500.00 บาท 

    - ค่าหุน้                1,700.00 บาท 

หน้ีเงินกู้สามัญทั่วไป                        1,660,000.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                              10,000.00 บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                            10,926.44 บาท 

หน้ีเงินกู้สามัญฐานะผู้ค้ าประกัน      159,679.63 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                                  700.00 บาท 

หน้ีเงินกู้สามัญฐานะผู้ค้ าประกัน      564,799.10 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                                  700.00 บาท 

หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน             7,000.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                                  600.00 บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                                 69.86 บาท 

รวมรายจ่ายทั้งหมด            24,696.30 บาท 

 



 

หน้ีเงินกู้เงนิปันผล                  20,300.00 บาท 

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

    1. ด.ต.ประเสริฐ         ซุ้นสุวรรณ 

    2. จ.ส.ต.ชาญณรงค ์  สงหมุน 

    3. จ.ส.ต.องอาจ        ชุมทอง 

ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

  1. ส.ต.ท.ยศการ      ด าคง         หุน้   132,000.00  บาท  หนี้   664,500.00   บาท 

  2. ด.ต.ประเสริฐ     ซุ้นสุวรรณ   หุน้   427,500.00  บาท  หนี้  2,113,400.00   บาท 

  3. ส.ต.ท.ฤทธิไกร   เส้งประสิทธิ ์หุน้   316,800.00  บาท  หนี้  1,229,200.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติใหเ้รียกเจ้าตัวมาพบผู้จัดการ 

4.2 เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายกฐินสามัคค ี 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด ได้รับฎีกากฐินสามัคคี ผ้าป่าสามัคคีส่งเสริมการศึกษา 

และโภชนาการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดหนอง

เตียน และโรงเรียนบ้านหนองเตียน ต าบลท่าไม้รวก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จึงขอเรียนเชิญ  ผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมบริจาคทรัพย์ตามก าลังศรัทธา 

ที่ประชุม มีมติไม่ร่วมบริจาคเงิน 

4.3 เรื่อง เอกสารแนบประกอบการกู้เงนิ 

 เอกสารแนบประกอบการกู้ เงิน ด้วยในขณะนี้สมาชิกส่งเอกสารประกอบการกู้โดยปริ้นมาจาก

คอมพิวเตอร์ หรอืถ่ายจากทางไลน์  สามารถใช้ประกอบเอกสารการกู้ได้หรอืไม่ ซึ่งมีเอกสารประกอบดังนี้ 

  1. ส าเนาบัตรประชาชน 

  2. ส าเนาบัตรขา้ราชการ 

  3. ส าเนาใบขับขี่ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติใหใ้ช้ประกอบเอกสารการกู้ได้ โดยพิจารณาตรวจสอบแล้วหลักฐานดังกล่าว

จะต้องสามารถระบุตัวบุคคลได้ชัดเจน 

4.4 เรื่อง ขอรับเงนิว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ.2560 

 ข้อ 12 กรณีสมาชิกเสียชีวิตจา่ยเงนิกองทุนสวัสดิการ ดังนี้ 

  (ก) เป็นสมาชิกไม่เกินหา้ปี   จ านวน  70,000.- บาท 

  (ข) เป็นสมาชิกเกินห้าปีขึ้นไป   จ านวน 100,000.- บาท 

 การจ่ายเงินสวัสดิการตาม (ก) และ (ข) กองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์จะไม่จ่าย  

ใหก้ับสมาชิกที่มกีองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ าประกันเงนิกู้และมีการจา่ยช าระหนี้ตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป 

 

 

/ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ… 



 

1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.สมจิตร  ชูด า สังกัด หน่วยนอก(สมาชิกพิเศษ) สมาชิกเลขที่ 05525 

เป็นสมาชิกสหกรณ์จ านวน 168 งวด ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ซึ่งมีหุ้น 353,200.00 บาท มีหนี ้

420,981.40 บาท ขอโอนหุ้นหักหนี้ และน าเงินส่วนที่เหลือจากการหักหนี้ ในระบบข้อมูลของสมาชิกไม่ได้ระบุผู้รับ

ผลประโยชน์ แตภ่รรยาและบุตรได้มายื่นรับผลประโยชน์ และโอนเงนิให้แก่ทายาทผูร้ับผลประโยชน์ ดังนี้ 

1. นางสุธิดา  ชูด า  คู่สมรส 

2. นายเอกวิทย์   ชูด า  บุตร 

3. นายพ่วง  ชูด า  บิดา 

4. นางจันทร์  ชูด า  มารดา 

 จงึขอรับเงนิกองทุนเพื่อสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวติโอนเงนิส่วนที่เหลือใหแ้ก่ทายาท  

ที่ประชุม มีมติให้ประสานข้อมูลทายาทจากต้นสังกัดสมาชิก และจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ  กรณีสมาชิก

เสียชีวติจ านวน 100,000 บาท 

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

มารดา เป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงนิสวัสดิการตามสิทธิอันพงึได้ทั้ง 2 คน 

1. ดว้ย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.หญิงสุนิดา  วาสนารักษ์ ต าแหน่ง ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่ 07746 

ได้ก าเนิดบุตรเมื่อวันที่  9 กรกฎาคม 2561 ขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จึงเรียนมาเพื่อให้

คณะกรรมการพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหเ้บิกเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จ านวน 1,000.00 บาท 

2 .  ด้ วย  สมา ชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส .ต .ท . เสะดุลยาล  ไซยู โซ๊ ะ  ต าแหน่ ง  กก .ปพ.ส่ วนที่  1                  

สมาชิกเลขที่ 08625 ได้ก าเนิดบุตรเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่           

จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหเ้บิกเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จ านวน 1,000.00 บาท 

4.5 เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัดว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2561 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ว่าด้วย การให้เงนิกู้แก่สมาชิก 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2561 

    

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ข้อ3(5) ข้อ11(1) 

ข้อ13 ข้อ14 ข้อ15 ข้อ79(8) และข้อ107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่   ครั้งที่      

เมื่อวันที่      ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ว่าด้วย การให้เงนิกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2561  ดังตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ว่าด้วย การให้เงนิกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2561” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่ วันที ่       เป็นต้นไป 



 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 15 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ว่าด้วย การให้เงนิกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2561 และให้ใชข้้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

  “ข้อ 15  สมาชิกที่ไม่มีหนี้กับสหกรณ์ สามารถขอกู้เงินทุกประเภทในจ านวนไม่เกินมูลค่าหุ้น 

ร้อยละเก้าสิบห้าของตนเอง โดยใช้มูลคา่หุน้เป็นหลักประกันและไม่จ ากัดว่าจะเป็นสมาชิกมานานเท่าใด 

  ส าหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการบ านาญและสมาชิกสมทบ สามารถขอกู้เงินได้ทุกประเภท 

แต่สหกรณ์จะให้กู้เงินได้เฉพาะกรณีการกู้เงินที่ใช้มูลค่าหุ้นของสมาชิกเองเป็นหลักประกัน และจ านวนเงินที่ขอกู้

ต้องไม่เกิน ร้อยละเก้าสิบห้า ของมูลค่าหุน้ที่ช าระแล้วทั้งหมดเท่านั้น” 

 ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์รักษาการตามระเบียบนี้ และให้คณะกรรมการด าเนินการเป็น 

ผูว้ินจิฉัยชีข้าดปัญหาในการตคีวามตามระเบียบนี้ 

  ประกาศ  ณ  วันที ่     เป็นต้นไป 

           พันต ารวจโทหญิง 

              ( เสาวลักษณ์  ตรมีรรค ) 

         ประธานกรรมการ 

         สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด  

  (เอกสารประกอบ) 

          แบบ ท.ข.3 

ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

 

     ข้อ 15  สมาชิกที่ไม่มีหนี้กับ

สหกรณ์  สามารถขอกู้เงินทุก 

ประเภทในจ านวนไม่เกินมูลค่าหุ้น 

ของตนเองได้โดยใช้มูลค่าหุ้น

เป็นหลักประกันและโดยไม่

จ ากัดว่าจะเป็นสมาชิกมานาน

เท่าใด 

     ส าหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ 

บ า น าญและสมา ชิ กสมทบ  

สามารถขอกู้เงินได้ทุกประเภท 

แต่สหกรณ์จะให้กู้เงินได้เฉพาะ

กรณีการกู้เงินที่ใช้มูลค่าหุ้นของ

สมาชิกเองเป็นหลักประกันและ

จ านวนเงินที่ ขอกู้ ต้องไม่ เกิน 

 

     ข้อ 15  สมาชิกที่ไม่มีหนี้กับ

สหกรณ์ สามารถขอกู้ เงินทุก

ประเภทในจ านวนไม่เกินมูลค่าหุ้น 

ร้อยละเก้าสิบห้าของตนเอง 

โดยใช้มูลค่าหุ้นเป็นหลักประกัน

และไม่จ ากัดว่าจะเป็นสมาชิก 

มานานเท่าใด 

     ส าหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ 

บ า น าญและสมา ชิ กสมทบ 

สามารถขอกู้เงินได้ทุกประเภท 

แต่สหกรณ์จะให้กู้เงินได้เฉพาะ

กรณีการกู้เงินที่ใช้มูลค่าหุ้นของ

สมาชิกเองเป็นหลักประกัน และ

จ านวนเงินที่ขอกู้ต้องไม่ เกิน 

 

-เพื่อให้สมาชิกน าเงินกู้ที่ได้ 

  ไปใช้ ในการแก้ไขปัญหา 

  ต่างๆ ตามความจ าเป็น 

-เพือ่ยกระดับคุณภาพชวีิต 

  ให้ดีขึ้น 

-เพื่อให้สมาชิกกู้ไปลงทุน 

  ประกอบอาชีพเสริม 

-เพื่อการเคหสงเคราะห์ 

  หรอืเพื่อปลดเปลือ้งหนี้สนิ 

 

 

 

 



 

ร้อยละเก้าสิบห้า ของมูลค่าหุ้น

ที่ช าระแล้วทั้งหมดเท่านั้น 

ร้อยละเก้าสิบห้า ของมูลค่าหุ้น

ที่ช าระแล้วทั้งหมดเท่านั้น 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติน าร่างระเบียบดังกล่าวเข้าที่ประชุมประจ าเดือน 

4.6 เรื่อง สมาชกิกู้ทุนเรอืนหุ้น การช าระหน้ีพร้อมดอกเบี้ย 

บทเฉพาะกาล 

 สมาชิกที่กู้ทุนเรือนหุ้น การช าระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้การช าระหนี้ได้ไม่เกินสองร้อยงวดรายเดือน 

และใหช้ าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ในอัตราเงนิต้นไม่น้อยกว่าสองพันบาท โดยจะต้องช าระใหเ้สร็จสิ้นภายในงวดสุดท้าย 

หมายเหตุ: เหตผุล เพื่อให้สมาชิกน าเงินกู้ที่ได้ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามความจ าเป็น, 

  เพื่อให้สมาชิกกู้ไปลงทุนประกอบอาชีพเสริม 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตใิห้น าเข้าที่ประชุมประจ าเดือนโดยแก้ไขข้อความ ดังนี้ 

บทเฉพาะกาล 

 “สมาชิกที่กู้ทุนเรือนหุ้น การช าระหนี้เงินกู้ให้แบ่งช าระได้ไม่เกินสองร้อยงวดและให้ช าระเงินต้นพร้อม

ดอกเบีย้ในอัตราเงินต้นไม่น้อยกว่าสองพันบาท โดยจะต้องช าระให้เสร็จสิน้ภายในงวดสุดท้าย” 

4.7 เรื่อง การหยุดดอกเบี้ยหน่วยนอก (สมาชิกพเิศษ) 

 ตามมติที่ประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 9 

วันที่  27 มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา 5.8.6 สมาชิกหน่วยนอก(สมาชิกพิเศษ)  

สมา ชิกถู กค าสั่ ง ให้ ข้ า ร าชการต าร วจออกจากราชการ ไว้ ก่ อน  จ านวน  9  ราย  มี มติ อนุ มั ติ ใ ห้                         

หยุดดอกเบี้ยถึง 30 ก.ย. 61  ณ บัดนี้ได้ครบตามก าหนดระยะเวลาการหยุดดอกเบี้ยและขอแนวทางในการ

ปฏิบัติงานเพื่อด าเนินการตอ่ไป. 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติใหห้ยุดดอกเบีย้ต่อถึง 30 พฤศจกิายน 2561 

4.8 เรื่อง การรับโอนสมาชิกมาเป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

1. ด้วย พ.ต.ท.สิทธิพล  เจ้ยชุม เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด  มีความประสงค์     

ขอโอนหุ้นมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น            418,100.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญทั่วไป        1,979,550.41 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญอเนกประสงค์           176,174.37 บาท 

   หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน            45,692.69 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน  

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาในการรับโอนสมาชิกภาพรายนี้ 

ที่ประชุม มีมติไม่อนุมัติใหโ้อนสมาชิกมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

/2. ด้วย ร.ต.ท.นัฎพงษ์  จันทฤก… 

2. ด้วย ร.ต.ท.นัฎพงษ์  จันทฤก เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด  มีความประสงค์     

ขอโอนหุ้นมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 



 

 มีหน้ีธนาคารกรุงไทย   90,000.00 บาท 

   ทุนเรอืนหุ้น           237,000.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญทั่วไป           781,567.75 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญหมุนเวียน         158,000.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน             2,700.00 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาในการรับโอนสมาชิกภาพรายนี้ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหโ้อนสมาชิกมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

4.9 เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าบริการดูแลเว็บไซด์และปรับปรุงข้อมูลเว็บไซด์  

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ได้ใช้บริการดูแลเว็บไซด์และปรับปรุงข้อมูล   

เว็บไซด์ แบบรายปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 ตุลาคม 2561 จ านวน 15,000.00 บาท บัดนี้ได้ครบ

ก าหนดช าระค่าบริการ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหเ้บิกค่าบริการดูแลเว็บไซด์และปรับปรุงขอ้มูลเว็บไซด์ 

4.10 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวชิาการ 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ก าหนดจัดสัมมนาวิชาการประจ าปี 2561 

ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจกิายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

 จึงขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรมตามก าหนดการดังกล่าว ส่งรายชื่อ

ภายในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 

ที่ประชุม มีมติไม่เขา้ร่วมสัมมนาทางวิชาการ 

4.11 เรื่อง วันประชุมใหญ่สามัญปี 2561  

  1. จัดอาหารว่าง 

  2. ลงทะเบียน 

   - ค่าตอบแทน 

   - เสื้อทีม 

  3. เสื้อคณะกรรมการและเจ้าหนา้ที่ 

  4. ค่าตอบแทนชุดรักษาการปลอดภัย 

  5. การจัดท าเล่มประชุมใหญ่ 

  6. ของรางวัล 

  7. พิธีกร 

 

 

/ที่ประชุม… 

 

 



 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติน าเข้าที่ประชุมประจ าเดือน ดังตอ่ไปนี ้

   1. จัดอาหารว่าง ชุดละ 40 บาท 

   2. ลงทะเบียน 

    - ค่าตอบแทน คนละ 500 บาท 

    - เรียกประชุมเจ้าหน้าที่จ่ายเงินเพื่อสอบถามความตอ้งการเสื้อ 

   3. เสือ้คณะกรรมการและเจา้หน้าที่ 

   4. ค่าตอบแทนชุดรักษาความปลอดภัย 

   5. การจัดท าเล่มประชุมใหญ่ จ านวน 400 เล่ม 

   6. ของรางวัล คอื สรอ้ยคอทองค า งบประมาณ 200,000.00 บาท 

4.12 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตนิ าร่างงบประมาณรายจ่ายปี 2562 เข้าที่ประชุมประจ าเดือน 

4.13 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ประจ าปี 2561 

ที่ประชุม มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ประจ าปี 2561 ดังตอ่ไปนี้ 

   1. ร.ต.อ.วีระชัย  อักษรถึง เป็นประธาน 

   2. ร.ต.อ.ประสพ กาฬมิด  เป็นรองประธาน 

   3. ร.ต.อ.อัคราเดช   แก้วสียง เป็นกรรมการ 

   4. จ.ส.ต.วีรวุธ    อุดแบน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

5.1 เรื่อง สมาชกิขอกู้เงนิสามัญโครงการบรรเทาค่าครองชีพสมาชิก 

ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ด .ต .ศักดิ์ ดา   มาตโห้  ต าแหน่ง  ผบ .หมู่  กก .สส .ภ .จว .ยะลา                 

สมาชิกเลขที่ 03923 มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ เพื่อน าไปใช้จ่ายในครอบครัว          

จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรอืนหุ้น         431,000.00 บาท 

    - ค่าหุน้                1,700.00 บาท 

หน้ีเงินกู้สามัญทั่วไป                         1,811,200.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                              11,800.00      บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                            11,921.67      บาท 

หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ         133,800.00  บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                               1,800.00       บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                               880.70       บาท 

   หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน         13,200.00  บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                               1,400.00       บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                                 86.88       บาท 

รวมรายจ่ายทั้งหมด           23,075.68       บาท 



 

หน้ีเงินปันผลและเฉลี่ย        29,589.25 บาท 

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

    1. ด.ต.นพดล    กัลยา 

    2. ร.ต.ท.วัลลภ   ศริิวารุจน์ 

    3. ด.ต.ประวิทย์   กาญจนะ 

ติดภาระค้ าประกัน 6 ราย 

1. ร.ต.ท.ปราโมทย์   บุญรอด   หุน้   434,000.00   บาท  หนี้     583,812.94   บาท 

2. ด.ต.ธานุวัฒน์     แหวนทอง   หุน้   655,400.00   บาท  หนี้    535,000.00   บาท 

3. ส.ต.ท.ณฐกร     สมบูรณ์มาก  หุน้   166,200.00   บาท  หนี้     631,500.00   บาท 

4. ด.ต.ไตรรัตน ์     รัตนบุปผา   หุน้   515,900.00  บาท  หนี้   2,610,600.00  บาท 

5. ด.ต.ประวิทย์     กาญจนะ   หุน้   515,900.00  บาท  หนี้   2,360,500.00  บาท 

6. ด.ต.นพดล        กัลยา           หุ้น   437,010.00   บาท หนี ้   2,019,700.00  บาท   

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหเ้รียกเจ้าตัวและผูค้้ าประกันมาพบผู้จัดการ 

5.2 เรื่อง สมาชกิขอกู้เงนิสามัญ 

ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย พ.ต.อ.พรหมพัฒน  สนิทศรี สังกัด ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 08160           

มีความประสงคข์อกู้เงินสามัญ เพื่อน าไปใช้ซือ้ที่ดนิ จ านวน 2,000,000.00 บาท จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการ

พิจารณาในการกู้ครั้งนี ้

ทุนเรอืนหุ้น         1,255,000.00 บาท 

    - ค่าหุน้                 20,000.00 บาท 

รวมรายจ่ายทั้งหมด              20,000.00       บาท 

ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

1. พ.ต.ท.ปฐวี       ช านาญดี   หุน้   186,000.00   บาท  หนี้    422,972.96   บาท 

2. ส.ต.อ.วีระยุทธ    ปุราถานัง   หุน้   187,200.00   บาท  หนี ้    275,079.46   บาท 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหกู้้หุ้น 

เลิกประชุม 16.30 น. 

                  พันต ารวจโทหญิง    เสาวลักษณ์  ตรีมรรค       ประธานในที่ประชุม 

                    ( เสาวลักษณ์  ตรีมรรค ) 

                 ดาบต ารวจ      กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์   ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                 ( กันย์ทิต  ฆังคะรัตน ์) 

         ส าเนาถูกต้อง 

พันต ารวจโทหญิง   เสาวลักษณ์  ตรมีรรค 

     (เสาวลักษณ์  ตรมีรรค) 

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 


