
  

รายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ชุดท่ี 56  คร้ังท่ี  2 /2564 

วนัศุกร์ท่ี  4  ธนัวาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.00  น. 
ณ  หอ้งประชุมสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี  จ  ากดั 

------------------------------------------------ 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมชุดที่ 56 คร้ังท่ี   1/2563  วนัที่ 23  พฤศจิกายน  2563 
ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองติดตามความกา้วหนา้ท่ีประชุมคร้ังก่อน     
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองรับทราบรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเพื่อทราบ 

5.1  เร่ืองรายงานสถานภาพสมาชิกต่างจงัหวดั 
 5.2  เร่ืองแถลงรายการใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก  
  5.3  เร่ืองการจ่ายเงินกูส้ามญั 
  5.4  เร่ืองการเปลี่ยนแปลงค่าหุน้รายเดือน 
   5.5  เร่ืองแถลงเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกกรณีถูกออกจากราชการ 
              5.6  เร่ืองจ่ายเงินกองทุนเพื่อสวสัดิการแก่สมาชิก 
                         5.7  เร่ืองการจ่ายเงินทุนสาธารณะประโยชน์ 
   5.8  เร่ืองแถลงรายการรับ – จ่ายเงินของสหกรณ์ และงบทดลองประจ าเดือน 
  5.9  เร่ืองรับทราบสมาชิกคงเหลือประจ าเดือน  
   5.10  เร่ืองปฎิเสธการจ่ายสินไหมประกนัชีวิต 
  5.11  เร่ืองรับทราบการประชุมคณะกรรมการศึกษา 
ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
   6.1  เร่ืองรับสมคัรสมาชิกสมทบเขา้ใหม่ 
     6.2  เร่ืองรับสมคัรสมาชิกสามญัเขา้ใหม่ 
   6.3  เร่ืองขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
   6.4  เร่ืองสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
   6.5  เร่ืองสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 

6.6  เร่ืองสมาชิกผิดนดัค่างวดช าระหน้ี 
6.7  เร่ืองขอเชิญ ประชุม/อบรม/สัมมนา  
6.8  เร่ืองขอถอนเงินปันผลเฉลี่ยคืน 
6.9  เร่ืองจ่ายสวสัดิการแกส่มาชิก 
6.10  เร่ืองปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์อื่น 
6.11  เร่ืองการใหเ้งินกูส้ามญัเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัโควิด-19 
6.12  เร่ืองแกไ้ขระเบียบว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้พ.ศ.2563 
6.13  เร่ืองการใหเ้งินกูแ้ก่ขา้ราชการบ านาญ 
6.14  เร่ืองแกไ้ขระเบียบว่าดว้ยทุนเพื่อสวสัดิการสมาชิก พ.ศ. 2562   
6.15  เร่ืองแกไ้ขระเบียบว่าดว้ยทุนสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีถูกออกจากราชการ พ.ศ.2563   

 
 
 



  
 
 
 
 

6.16 เร่ืองการส่งค่าหุน้ของสมาชิก 
6.17  เร่ืองจดัท าโครงการสนบัสนุนอุปกรณ์การปฎิบติังานของเจา้หนา้ที่ต  ารวจ 
6.18  เร่ืองจดัท าโครงการอบรมเจา้หนา้ที่ประจ าหน่วย 
6.19  เร่ืองจดัท าโครงการช่วยเหลือเดก็ดว้ยโอกาส 
6.20  เร่ืองการตรวจสุขภาพของขา้ราชการบ านาญ 
6.21 เร่ืองการนบัสิทธิการโอนสภาพสมาชิก 
6.22  เร่ืองการสมคัรเป็นสมาชิก  
6.23   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
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           รายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

 ชุดท่ี 56 คร้ังท่ี   2/2564   
                                            วนัศุกร์ท่ี   4  ธนัวาคม  พ.ศ. 2564   เวลา  13.00 น. 

 ณ  หอ้งประชุมสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั 

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

กรรมการมาประชุม  10  คน  ไดแ้ก่ 
1. ร.ต.อ.สุวิทย ์  มากดว้ง  ประธานกรรมการ  
2. ร.ต.ต.วรานนท ์ รักษห์นู  รองประธาน   
3. ด.ต.จิรศกัด์ิ  เรืองเวช  รองประธาน 
4. ร.ต.อ.หญิงลภสั บุญเรือง  เหรัญญิก 
5. ด.ต.วรศกัด์ิ  ร่มโพธ์ิทอง เลขานุการ  
6. พ.ต.ท.ธงชยั  ทองใหญ่ กรรมการ  
7. ด.ต.กฤษฎา  เตวิชชะนนท ์ กรรมการ  

 8. ด.ต.อรุณ  เกิดแกว้  กรรมการ 
9. ด.ต.ธเนศ  พงศจ์นัทร์เสถียร กรรมการ 

 10. ด.ต.สุริยะ  ดว้งคง  กรรมการ 

กรรมการไม่เขา้ประชุม  1  คน  ไดแ้ก่ 
1. ด.ต.วีระโชติ  อ่อนเอ่ียม กรรมการ  
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  2   คน  ไดแ้ก่ 
  1.นายประทกัษ ์  เพชรวารินทร์ ผูจ้ดัการ 
  2.นางวรรณดี                   ทองสง่า              หวัหนา้ธุรการ 
    
 
เร่ิมประชุมเวลา   13.00  น.  

                คณะกรรมการด าเนินการ  จ  านวน   11  คน   มาประชุมจ านวน  10  คน   ครบองคป์ระชุม 
ร.ต.อ.สุวทิย์  มากด้วง   ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ   ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมตาม 
ระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี  
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ระเบียบวาระที่   1   เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ประธานฯ               - เน่ืองจากหลายคนไดติ้ดภารกิจ สปัดาห์หนา้ทั้งทั้งสปัดาห์  ทั้งภารกิจช่วยเหลือน ้ าท่วม 

    และภารกิจ ถปภ.  จึงตอ้งเล่ือนประชุมมาในวนัน้ี 
มตทิี่ประชุม           รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
เลขานุการฯ เสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุมชุดท่ี 56 คร้ังท่ี  1/2564 วนัท่ี  23 พฤศจิกายน 2563  
     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม. 
มตทิี่ประชุม       รับรองรายงานการประชุมชุดท่ี 56 คร้ังท่ี  1/2564 วนัท่ี  23 พฤศจิกายน 2563 
 
ระเบียบวาระที่ 3. เร่ืองตดิตามผลความก้าวหน้า ตามมตทิีป่ระชุมคร้ังก่อน 
เลขานุการฯ 3.1 เร่ืองตดิตามสมาชิกที่ผดินดัช าระหนีแ้ละยงัคงค้างส่งค่างวด ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 
        ฝ่ายติดตามทวงหน้ีไดติ้ดตามอยา่งเคร่งครัดแลว้ ตามรายละเอียด ดงัน้ี(ตามเอกสารแนบ) 
   1. สงักดัสมาชิกในจงัหวดั   จ  านวน      12 ราย    ติดตามได ้     8  ราย    คงคา้ง    4  ราย  
   2. สงักดัสมาชิกต่างจงัหวดั  จ  านวน     15 ราย     ติดตามได ้   14  ราย    คงคา้ง    1  ราย 
   3. สงักดั ขา้ราชการบ านาญ  จ  านวน      9  ราย     ติดตามได ้    7  ราย    คงคา้ง     2  ราย 
    4. สงักดั สมาชิกสมทบ จ านวน             -  ราย     ติดตามได ้    -  ราย    คงคา้ง      -  ราย 

                   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม         รับทราบ 

             3.2 สมาชิกถูกบงัคบัคดี และล้มละลาย  จ านวน  16 ราย ดังนี ้
         2.1 สมาชิกลม้ละลาย 
     2.1.1 ร.ต.ต.ศกัด์ิชาย  ชาติแกว้   ไดเ้สียชีวติเม่ือ 23 มิ.ย.2561  
    2.1.2 ด.ต.วินยั  ช่วยผดุง 
     2.1.3 ด.ต.มีนา  บุญม ี
       2.1.4 พ.ต.ท.อธิการ  อคัรกุล    

       2.1.5 พ.ต.ท.พเยา มณีรัตน์   
    2.1.6 ร.ต.อ.จงรัตน์  จางวาง  
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  2.2  สมาชิกถกูพิทกัทรัพย ์

   2.2.1  พ.ต.อ.ฉลอง  ทองศรีสงัข ์ 
               2.2.2  ด.ต.พินิจ  วงศจิ์นดา 
  2.2.3  ด.ต.คธายทุธ  ชาตวิทยา 
  2.2.4  พ.ต.ท.ศิวนาถ  ลอดคูบอน 

2.2.5  ด.ต.ไพรวลัย ์ วิไลวลัย ์
2.2.6  ด.ต.สญัญา  ไกรเจริญ 
 

    2.3  สมาชิกถกูอายดัทรัพยข์ายทอดตลาด 
   2.3.1  ร.ต.อ.หญิง ศิริกรณ์   รัฐศิริกาญจน ์   

     2.3.2  พ.ต.ท.ส ารวล  เพชรสถิต  
      2.3.3  พ.ต.อ.ปวร  พรพรหมมา 

    2.3.4 พ.ต.ท.สุทิน  ยอ้ยสวสัด์ิ  

- เมื่อวนัท่ี วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563  เจา้หน้าท่ีนายสุวฒัน์ฯ ไดไ้ปประชุมเจา้หน้ีราย ด.ต.สัญญา  
ไกรเจริญ ณ.กองบงัคบัคดีลม้ละลาย 5  มีเจา้หน้ี 6 ราย รายท่ี 1 ธนาคารกรุงไทย จ  านวน 1,492,160.94 
บาท รายท่ี 2 บริษัท อยุธยาแคปปิตอล จ านวน 936 ,138.30 บาท รายท่ี 3 บริษัท โตโยต้า ลีสซ่ิง  
จ านวน 819,963 บาท รายท่ี 4 สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจฯ จ  านวน 2,862,054 บาท รายท่ี 5  ธนาคาร
ออมสิน จ านวน 60,198 บาท  รายท่ี 6 ธนาคารเพื่อการเกษตร จ านวน 10,382,617 บาท รวมเจา้หน้ี 
6 ราย เป็น จ  านวน 16,553,092 บาท เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยจ์ะก าหนดนัดประชุมเจา้หน้ี วนัท่ี 9  
ก.พ. 64  ใหจ้  าเลยแถลงเก่ียวกบัทรัพยสิ์น นดัต่อไป 

- สมาชิกรายอ่ืนๆในเดือน พฤศจิกายน ไม่มีการเคล่ือนไหว แต่อยา่งใด 

                         จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม        รับทราบ 
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3.3  เร่ืองตดิตามสมาชิกขอโอนสภาพสมาชิก ข้อมูลย้อนหลงั  2  เดือน 

เลขานุการฯ       -  ในเดือนตุลาคม  ไม่มีสมาชิกขอโอนสภาพ 
- ในเดือนพฤศจิกายน มีสมาชิกขอโอนสภาพ 2 ราย   
- รายท่ี 1 สมาชิกยงัไม่ไดโ้อนสภาพ ไดติ้ดต่อสมาชิกรับทราบแลว้ และ สมาชิกรายท่ี 2  ขอโอน
สภาพสมาชิกแลว้ 

 
ล าดบั ทะเบียน ช่ือ-สกุล สังกดั ทุนเรือนหุน้ หน้ีเงินกู ้   ยา้ยจาก สอ การโอน 

1 11112 ด.ต.พงศศ์กัด์ิ  หนูบญัฑิต วิภาวดี 421,400  1,931,402 สงขลา ยงัไม่โอน 
 ตรวจสอบแลว้ ไม่มีหน้ี ในขอมูลเครดิต 
  

2 11111 พ.ต.ท.ธีระชยั  วุฒิจนัทร์ ศฝร.ภ.8 726,900 2,212,303 นครฯ โ อนแลว้ 
 1.KTC- 4,000.-  ปกติ  / 2. สินเช่ือ NEXT- 12,407- ปกติ / 3. ธนาคาร SCB-167,944.-ปกติ / 4. 3. ธนาคาร SCB-322,878.-ปกติ 

  

 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม        รับทราบ 
 

3.4 เร่ืองขออนุมตักิู้เงินจาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากดั 
เลขานุการฯ ตามมติท่ีประชุมคร้ังท่ีแลว้ ไดอ้นุมติัใหข้อกูเ้งินจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
   เงินกูร้ะยะยาวโครงการเงินกูพ้ิเศษ 5  จ  านวน 500 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.00 ต่อปี 
   ช าระคืน 12  งวด นั้น ทาง ชสอ. ไดแ้จง้อนุมติัเงินกูเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และฝ่ายจดัการจะด าเนินการ 
   เร่ืองสญัญาค ้าประกนัเสร็จแลว้ จะแจง้ใหค้ณะกรรมการลงนาม ต่อไป 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม        รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองรับทราบเร่ืองของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

   ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั  
ผูเ้สนอฯ :    ไม่ไดเ้ขา้ประชุม 
   

ผู้ตรวจสอบกจิการ 
เลขานุการฯ  ผูต้รวจสอบกิจการ พ.ต.ท.หญิงจินตนา  สิทธิฤทธ์ิ  และ ร.ต.อ.นฤคม  คุ่ยยกสุย  ไดด้  าเนินการ 
   ตรวจสอบเอกสารประจ าเดือน  พฤศจิกายน 2563   จึงไดร้ายงาน ดงัน้ี     

   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ. 
มตทิี่ประชุม รับทราบ 
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รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั 
 ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563  ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้า  พ.ต.ท.หญิง จินตนา  สิทธิฤทธ์ิ  และ 
ร.ต.อ.นฤคม คุ่ยยกสุย  เป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั ขา้พเจา้พร้อมคณะไดเ้ขา้
ตรวจสอบกิจการประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563  จึงขอเสนอรายการท่ีตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ/ขอ้เสนอแนะท่ี
ควรแกไ้ข รายละเอียด ดงัน้ี 

1. วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1  เพื่อใหท้ราบการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั 
1.2  เพื่อแนะน าการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
1.3  เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร/ตรวจสอบงบทดลอง   
2.2 ตรวจสอบรายงานประชุมประจ าเดือน 
2.3 ตรวจสอบงบทดลองประจ าเดือน 
2.4 ตรวจค่าใชจ่้ายประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 (อยูร่ะหว่างตรวจสอบ) 

 3.  ผลของการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
การด าเนินการตามขอ้ 2.1-2.3 สหกรณ์ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง    

 4.  สรุปผลการตดิตามการแก้ไขตามข้อสังเกตคร้ังก่อน/- 
 5. เร่ืองอืน่ ๆ/- 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และด าเนินการ 
     
      
       พ.ต.ท.หญิง 

               (จินตนา  สิทธิฤทธ์ิ)      
           หวัหนา้ผูต้รวจสอบกิจการฯ 
 
                ร.ต.อ. 
              (นฤคม  คุ่ยยกสุย  ) 
              ผูต้รวจสอบกิจการฯ 
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ระเบียบวาระที่ 5    เร่ืองเพือ่ทราบ 
ผู้จดัการฯ 5.1  เร่ืองรายงานสถานภาพสมาชิกต่างจงัหวดั 
   เสนอว่าในเดือน  พฤศจิกายน 2563  สหกรณ์ มีสมาชิกซ่ึงเป็นสมาชิกต่างจงัหวดั  จ  านวน  657 ราย 

  ระหว่างเดือน    รับช าระหุน้                        จ  านวน           3,856,540.00      บาท  
   รับช าระหน้ี             จ  านวน          43,333,342.83     บาท    
  ณ วนัท่ี  30  พฤศจิกายน 2563  ทุนเรือนหุน้คงเหลือ     เป็นเงิน     346,101,420.00     บาท  
              หน้ีสินคงเหลือ            เป็นเงิน    1,307,342,683.57     บาท 

( ส่วนต่างหนีสิ้นมากกว่าหุ้น  =  961,241,263.57  บาท )  

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ. 
มตทิี่ประชุม รับทราบ 

ผู้จดัการฯ 5.2  เร่ืองรายงานการให้เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก 
เสนอว่าในเดือน  พฤศจิกายน 2563   ไดม้ีสมาชิกขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินจ านวน  146  ราย  
ตามรายละเอียดดงัน้ี 

เงินกูฉุ้กเฉินคงเหลือยกมา  ณ  31 ตุลาคม 2563  638,019,134.09     บาท 
จ่ายเงินกูร้ะหว่างเดือน        32,167,360.00     บาท   

  รับช าระเงินกูร้ะหว่างเดือน                   26,432,644.25    บาท   
  คงเหลือ ณ  30  พฤศจิกายน 2563                  643,753,849.84     บาท 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ.  
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
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5.3  เร่ืองรับทราบการจ่ายเงินกู้ทุกประเภท 
เลขานุการฯ  ในเดือน พฤศจิกายน 2563   ไดมี้การพิจารณาจ่ายเงินกูทุ้กประเภท ดงัน้ี 
 

วนัท่ีอนุมติั ราย     จ  านวนเงินขอกู ้ หกัหน้ีคา้ง  เงินท่ีจ่ายจริง 

วนัท่ี  3  พฤศจิกายน  2563 26         61,093,000.00          53,083,998.00            8,009,002.00  

วนัท่ี  11  พฤศจิกายน  2563 1           1,250,000.00               243,600.00            1,006,400.00  

วนัท่ี  13  พฤศจิกายน  2563 19         45,700,000.00          37,686,434.25            8,013,565.75  

วนัท่ี  18 พฤศจิกายน  2563 8         22,325,000.00          18,419,696.25            3,905,303.75  

วนัท่ี  27  พฤศจิกายน  2563 13         29,830,000.00          27,480,881.25            2,349,118.75  

รวม 67       

สรุปการจ่ายเงนิกู้ทั้งหมด         

เงินกูส้ามญัทัว่ไป 67      160,198,000.00       136,914,609.75          23,283,390.25  

เงินกูใ้ชค่้าหุน้ค  ้าประกนั 15           9,921,500.00            4,404,000.75            5,517,499.25  
เงินกูส้ามญัประสบภยั ไวรัส โควิด 16              780,000.00                 780,000.00  
เงินกูส้ามญัเจา้หนา้ที ่         
เงินกูส้ามญัเพ่ือปิดหน้ีสถาบนัการเงินอ่ืน         

เงินกูส้ามญัเพื่อการศกึษา         

เงินกูส้ามญัเพ่ือซ้ืออาวุธปืน 3              117,360.00                 117,360.00  

เงินกูส้ามญัเพ่ือซ้ือจกัรยายนต ์         

เงินยมืทดรอง 1                 40,000.00                    40,000.00  

เงินกูส้ามญัเบ้ียประกนัอคัคีภยั         

เงินกูพ้ิเศษ         

ประกนัชีวิต         

รวม 102  171,056,860.00  141,318,610.50  29,738,249.50  
 

 
 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม    รับทราบ 
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5.4 เร่ืองการเปลีย่นแปลงส่งค่าหุ้นรายเดือน  
เลขานุการฯ  ในเดือน  พฤศจิกายน 2563    มีสมาชิกขา้ราชการบ านาญขอเปล่ียนแปลงส่งค่าหุน้รายเดือน  5 ราย 
 

ล าดบั ทะเบียน ช่ือ - สกุล เดิมส่ง/เดือน ขอลด/บาท คงเหลือ/เดือน 

1 08293 ร.ต.ท.วินยัพงศ ์  แกว้บรรจง 2,700 2,500 200 

2 06397 ร.ต.ต.ธงชยั  เรืองเดช 1,200 1,000 200 

3 04026 ร.ต.อ.เดชณรงค ์ หลายรุ่งเรือง 2,500 1,500 1,000 

4 06874 พ.ต.ท.พิชยั  สองเมือง 4,500 4,400 100 

5 07581 ร.ต.อ.ประจวบ  เก้ือไข่ 2,900 2,800 100 

   รวม      5   ราย 13,800 12,200 1,600 
 
    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม    รับทราบ 
 
5.5 เร่ืองรับทราบเงินบริจาคช่วยเหลอืสมาชิกกรณถูีกออกจากราชการ 
เลขานุการฯ   สหกรณ์มสีมาชิกท่ีมีค  าสัง่ออกจากราชการ และพน้สภาพการเป็นสมาชิก  ณ พฤศจิกายน 2563 
                      และสหกรณ์ยงัไม่ไดจ่้ายเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกกรณีถกูออกจากราชการดงัน้ี 
 

ล าดบั ทะเบียน ช่ือ – สกุล สงักดั พน้สภาพ 
หน้ีคงเหลือ 

กองทุนคา้งจ่าย ท่ีน ามาค านวณ 
เพื่อใชก้องทุน 

1 09793 ด.ต.ไพรวลัย ์ วิไลวลัย ์ บ่อผดุ 20/04/2563 2,449,815.50  2,204,833.95 
2 10645 ส.ต.ต.ชชัวาลย ์ ผวิรุ่งโรจน ์ เมืองฯ 30/09/2563 1,313,954.25 656,977.13 
    รวม   2  ราย 3,763,469.75 2,861,811.08    

 

      
  เงินบริจาคช่วยเหลือสมาชิกกรณีถกูออกฯ  ยกมา  31  ตุลาคม 2563                   5,641,605.42     บาท 

รับเพิม่  ตั้งแต่วนัท่ี 1- 30 พฤศจิกายน 2563                      381,300.00      บาท 
ใช้ไป ตั้งแต่วนัท่ี 1–30 พฤศจิกายน 2563                   00.00    บาท 

คงเหลอื ณ  30  พฤศจกิายน 2563                    6,022,905.42     บาท   

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มตทิี่ประชุม      รับทราบ 
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5.6  เร่ืองการจ่ายเงินกองทุนเพือ่สวสัดิการแก่สมาชิก 
เลขานุการฯ  ในเดือน  พฤศจิกายน 2563   สหกรณ์ไดจ่้ายเงินกองทุนเพื่อสวสัดิการแก่สมาชิก    71 ราย   ไดแ้ก่ 
ล าดบั รายการ สงักดั จ านวนเงิน 

1 จ่าย ด.ต.จิรยทุธ ์ เอนกประพนัธ ์ มารดาเสียชีวิต บก.สส.ภ.8 10,000.00 

2 จ่าย พ.ต.ต.นุกลู  แกว้ปลอด  ค่านอนรักษาพยาบาล ต่างจงัหวดั 10,000.00 

3 จ่าย ร.ต.อ.พิชิตชยั  โสพิกุล  บิดาเสียชีวิต เมือง 10,000.00 

4 จ่าย ร.ต.อ.สมยศ  อ้ิววงัโส นอนรักษาพยาบาลของมารดา บา้นนาเดิม 3,000.00 

5 จ่าย ด.ต.เอกวิทย ์ สถาพร ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา บก.สส.ภ.8 2,500.00 

6 จ่าย ส.ต.ท.สถาพร  พิบูลย ์บุตรนอนในโรงพยาบาล พุนพิน 1,000.00 

7 จ่าย ส.ต.ท.สถาพร  พิบูลย ์บุตรนอนในโรงพยาบาล พุนพิน 2,000.00 

8 จ่าย ร.ต.ท.จ  าเริญ  พรหมอุบล นอนรักษาในโรงพยาบาล บ านาญ 1,000.00 

9 จ่าย ส.ต.อ.สิทธิพร  ทองจิตร บุตรนอนรักษาในโรงพยาบาล ชยับุรี 500.00 

10 จ่าย ร.ต.อ.ทว ี จิตรอกัษร  ค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 10,000.00 

11 จ่าย ส.ต.ต.วรุจน ์ จุนทการ ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา เกาะสมุย 1,000.00 

12 จ่าย ด.ต.ศรายทุธ  สุขทอง  ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา เกาะสมุย 3,000.00 

13 จ่าย ด.ต.ชรินทร์  อยูแ่สง ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา ขุนทะเล 1,000.00 

14 จ่าย ด.ต.หญิง รุ่งอรุณ  สินโพธ์ิ  ค่านอนรักษาพยาบาล เมื่อง 1,000.00 

15 จ่าย ส.ต.ต.บุญชยั  วนวฒันสุนทร  รับขวญัทายาทใหม่ ต่างจงัหวดั 1,000.00 

16 จ่าย ร.ต.ท.สมเกียรติ  จิตร์จ  านงค ์นอนรักษาในโรงพยาบาล บ านาญ 4,000.00 

17 จ่าย ร.ต.ต.นพดล  ศรีไสย  ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา บ านาญ 1,500.00 

18 จ่าย ส.ต.ต.บวรรัตน ์ ศรีพลราช  รับขวญัทายาทใหม่ ต่างจงัหวดั 1,000.00 

19 จ่าย ร.ต.อ.มงคล  มณีนอ้ย บิดานอนรักษาพยาบาล บก.สส.ภ.8 1,000.00 

20 จ่าย ส.ต.ท.ธรรมรงค ์ อบเชย บุตรนอนรักษาพยาบาล บา้นนาสาร 1,500.00 

21 จ่าย ร.ต.อ.หญิง ศิริกรณ์    รัฐศิริกาญจน ์มารดาเสียชีวิต บ านาญ 10,000.00 

22 จ่าย ด.ต.ภานุวฒัน ์ จนัทราวรรณกุล  ค่านอนรักษาพยาบาล บางมะเด่ือ 3,000.00 

23 จ่าย พ.ต.อ.นิวติั  สุวรรณสิงห์  มารดาเสียชีวิต ต่างจงัหวดั 10,000.00 

24 จ่าย ร.ต.อ.วินิจ  บุญชิต  มารดาเสียวีิต ต่างจงัหวดั 10,000.00 

25 จ่าย ด.ต.ธนกร  หอมช่ืน นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บก.สส.ภ.8 3,000.00 

26 จ่าย ด.ต.ณัฏฐวุฒิ  อินทร นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล เมืองฯ 5,000.00 

27 จ่าย ด.ต.พรเทพ  แสงหิรัญ  บิดาเสียชีวิต ดอนสกั 10,000.00 

28 จ่าย ด.ต.วิศนุ  เยน็ใส  ค่านอนรักษาพยาบาล เกาะสมุย 1,000.00 

    



  
ล าดบั รายการ สงักดั จ านวนเงิน 

29 จ่าย ร.ต.อ.หญิง เพญ็ศรี  ไกรมาก  ค่านอนรักษาพยาบาล ศฝร.ภ.8 10,000.00 

30 จ่าย ด.ต.หญิง รัชญา  ผิวส าอางค ์บุตรนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ต ารวจน ้ า 2,000.00 

31 จ่าย ด.ต.ฉตัรฑกร   ฉิมเรือง ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร บก.สส.ภ.8 1,500.00 

32 จ่าย ด.ต.เสกสรร  ทาระบา  ค่านอนรักษาพยาบาลบิดา บก.สส.ภ.8 3,000.00 

33 จ่าย ร.ต.ต.สาธิต  บุญเทียม****  บิดาเสีย เวียงสระ 10,000.00 

34 จ่าย ร.ต.ท.เรวดี  จนัทร์ประดิษฐ ์ ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร บก.อก.ภ.8 2,500.00 

35 จ่าย นางสาวนิภาพรรณ  ฤกษอ่์อน  รับขวญัทายาทใหม่ พุนพิน 1,000.00 

36 จ่าย นางสาวนิภาพรรณ  ฤกษอ่์อน  ค่านอนรักษาพยาบาล พุนพิน 3,000.00 

37 จ่าย ด.ต.สุรชยั  สดศรี  ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา ต ารวจน ้ า 2,000.00 

38 จ่าย ร.ต.ท.พรศกัด์ิ  วิเชียร  ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา กาญจนดิษฐ ์ 3,000.00 

39 จ่าย ร.ต.อ.วนัชยั  ชูหวาน ภรรยานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บ านาญ 3,000.00 

40 จ่าย ร.ต.ท.ณรงศกัด์ิ  ศรีคิรินทร์  ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา บ านาญ 1,000.00 

41 จ่าย พ.ต.ต.สิริชยั  ทิพยบ์รรพต  ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา ดอนสกั 3,000.00 

42 จ่าย ด.ต.วีระพงษ ์ สมศกัด์ิ บิดานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ต่างจงัหวดั 2,000.00 

43 จ่าย ร.ต.ท.ประฑรูย ์ ขุขนัธ ์นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บ านาญ 10,000.00 

44 จ่าย ร.ต.อ.เอกพนัธ ์ รักษพ์รหม  ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร ดอนสกั 2,500.00 

45 จ่าย ส.ต.ท.สุจินดา  นวลแกว้  ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร ดอนสกั 2,500.00 

46 จ่าย ด.ต.สยาม  ธิมากุล นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล โมถ่าย 1,000.00 

47 จ่าย ด.ต.วิชิต  แกว้รักษา นอนรักษาตวัในพยาบาล ต่างจงัหวดั 1,000.00 

48 จ่าย ร.ต.อ.ศรัญญ ู ศิลปรัศมี  รับขวญัทายาทใหม ่ กาญจนดิษฐ ์ 1,000.00 

49 จ่าย ร.ต.อ.ประชา  คงวิจิตร  ค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 3,000.00 

50 จ่าย พ.ต.ท.บรรจบ  กาฬวจันะ  บิดาเสียวีิต บ านาญ 10,000.00 

51 จ่าย ส.ต.อ.สิทธิพร  ทองจิตร  ค่ารักษาพยาบาลบุตร ชยับุรี 2,500.00 

52 จ่าย พ.ต.ท.พิศาล  นวลเสน่ห์  ค่ารักษาพยาบาลมารดา กาญจนดิษฐ ์ 3,000.00 

53 จ่าย ร.ต.อ.หญิงปรรณ   เกา้เอ้ียน  จ่ายค่ารักษาพยาบาล ต่างจงัหวดั 1,500.00 

54 จ่าย ส.ต.ต.บุญชยั  วนวฒันสุนทร ค่ารักษาพยาบาลภรรยา ต่างจงัหวดั 1,500.00 

55 จ่าย ด.ต.สมควร  เพชรมุข มารดารักษาพยาบาล ชยับุรี 3,000.00 

56 จ่าย ร.ต.อ.ปรีชา  สมนุ่น รักษาพยาบาลของมารดา พุนพิน 3,000.00 

57 จ่าย ด.ต.เพ่ิม  ปุกแกว้  ค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 4,000.00 

58 จ่าย ด.ต.เทพกร  ริยาพนัธ ์ ค่านอนรักษาพยาบาลบิดา พุนพิน 500.00 

59 จ่าย ด.ต.มาวิน  วงศค์ช  ค่ายอน ค่านอนรักษาพยาลภรรยา ท่าชนะ 500.00 

    



  
ล าดบั รายการ สงักดั จ านวนเงิน 

60 จ่าย นางอริศรา  วงศค์ช  ค่านอนรักษาพยาบาล สอ. 1,000.00 

61 จ่าย ร.ต.อ.หญิงเมทินี หาญใจ รับขวญัทายาทใหม ่ เมืองฯ 1,000.00 

62 จ่าย ร.ต.ต.บรรพต  ตนัตสีมนัต ์นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บ านาญ 3,000.00 

63 จ่าย ด.ต.ธนชัภคั  พรมมาศนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ท่าชนะ 4,000.00 

64 จ่าย ด.ต.สุริยา  รัตนปรีชา รักษาพยาบาลาของภรรยา ต่างจงัหวดั 1,500.00 

65 จ่าย จ.ส.ต.ธรณัส  พรอนนัตไ์พศาล บุตรนอนรักษาตวัในพยาบาล ดอนสกั 1,500.00 

66 จ่าย ด.ต.ไพโรจน ์ เสือแสง  ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา ศฝร.ภ.8 3,000.00 

67 จ่าย ด.ต.สุริยา  ส่งประดิษฐ ์ภรรยารักษาตวัในโรงพยาบาล ต ารวจน ้ า 500.00 

68 จ่าย ด.ต.ปิยะ  ชยัสิทธ์ิ  ค่านอนรักษาพยาบาล กก.สส.ภ.จว.สฎ 5,000.00 

69 จ่าย ร.ต.อ.สุทีป  ชะฎากาญจน ์ ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร เกาะพะงนั 3,000.00 

70 จ่าย ดต.หญิงปุณยศ์ิรา  สดุกข า  ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา บก.สส.ภ.8 2,500.00 

71 จ่าย ส.ต.ท.ธวชัชยั  จิรกิตติกลู บุตรนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บา้นนาสาร 2,000.00 

    รวม  71  ราย   243,500.00 
 

 
ทุนเพื่อสวสัดิการแก่สมาชิกยกมา   31 ตุลาคม 2563                      1,451,322.75 บาท 
จดัสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี              10,000,000.00 บาท 

       ใช้ไป   ตั้งแต่วนัท่ี 1–30  พฤศจิกายน 2563                    243,500.00 บาท 
  คงเหลอื   30 พฤศจกิายน  2563                         11,207,822.75 บาท  

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ. 
มตทิี่ประชุม   รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
13 

 
5.7  เร่ืองการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ 
เลขานุการฯ  ในเดือน  พฤศจิกายน 2563   สหกรณ์ไดจ่้ายเงินทุนสาธารณประโยชน์  จ  านวน   9  รายการ 
 

ล าดบั รายการ สงักดั จ านวนเงิน 

1 จ่ายช่วยเหลือสมาชิกทุพพลภาพราย ด.ต.นิวฒัน ์ มากเงิน บ านาญ 5,000.00 

2 จ่ายค่าพวงหรีดมารดา ดต.หญิงดวงพร  จิรัฐติกาลกุลเวท ศพฐ.8 800.00 

3 จ่ายค่าพวงหรีดมารดา ร.ต.อ.เปล่งอรุณ  ไมอินทร์ ท่าชนะ 800.00 

4 จ่ายค่าพวงหรีดมารดา ด.ต.จิรยทุธ ์ เอนกประพนัธ ์ บก.สส.ภ.8 800.00 

5 จ่ายค่าพวงหรีด ร.ต.ต.รักพงษ ์ ทิศพ่วน บก.สส.ภ.8 800.00 

6 จ่ายค่าหรีดบิดา ร.ต.ต.สาธิต  บุญเทียม**** เวียงสระ 800.00 

7 จ่ายค่าพวงหรีดบิดา พ.ต.ท.บรรจบ  กาฬวจันะ บ านาญ 800.00 

8 จ่ายค่าหรีด ด.ต.ประยรู  แสงจนัทรศิริ บ านาญ 800.00 

9 จ่ายค่าพวงหรีดบิดา ร.ต.อ.วรพงษ ์ รอดรักษา เวียงสระ 800.00 

   รวม  9   ราย    11,400.00 
 

 

ทุนสาธารณประโยชน์  ยกมา   31 ตุลาคม  2563                441,306.75       บาท 
จดัสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี             150,000.00       บาท  
ใช้ไป   ตั้งแต่  1– 31  พฤศจิกายน 2563               11,400.00       บาท 
 คงเหลอื   30  พฤศจกิายน 2563                    579,906.75       บาท 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ. 
มตทิี่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.8  เร่ืองรับทราบการสรุปรายละเอยีดงบการเงิน   
ผู้จดัการ เสนอว่าในเดอืน พฤศจกิายน  2563  ซ่ึงได้สรุปรายละเอยีดงบการเงินประจ าเดือนอย่างย่อ ดงันี ้
 งบดุล      
สินทรัพย์      พฤศจกิายน   2563   พฤศจกิายน   2562  
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร           98,232,731.08             29,842,003.38   
 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน            20,611,311.10             39,241,788.35   
 เงินลงทุน           558,185,000.00           547,185,000.00   
 ลกูหน้ีระยะสั้น+ระยะยาว      7,722,872,917.81        7,325,562,160.67   
 ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์            20,028,554.39             20,227,466.93   
 สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์                         40.73                      1,041.41   
 สินทรัพยอ่ื์น ๆ                 330,540.17                  396,427.42   
 รวมสินทรัพย์       8,420,261,095.28        7,962,455,888.16   

หนีสิ้น       
 เงินรับฝาก        3,425,592,748.47        2,726,435,709.80   
 เงินกูย้มืภายนอก       1,556,604,000.00        2,003,007,314.36   
 หน้ีสินอ่ืน ๆ            13,917,883.13             10,375,672.67   
 รวมหนีสิ้น        4,996,114,631.60        4,739,818,696.83   
ทุน       
 ทุนเรือนหุน้       3,099,532,830.00        2,924,696,300.00   
 ทุนส ารอง           270,326,495.12           245,366,911.49   
 ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั  อ่ืน ๆ           25,661,823.66             23,469,143.28   
 ก าไรสุทธิ             28,625,314.90             29,104,836.56   
 รวมทุน        3,424,146,463.68        3,222,637,191.33   
 รวมหนีสิ้นและทุน       8,420,261,095.28        7,962,455,888.16   
 งบก าไรขาดทุน     
     สะสม   เดือนนี ้ % 
 รายได ้             69,462,031.76             37,681,205.68  100.00 
 ค่าใชจ่้าย             40,836,716.86             26,531,688.79  70.39 
 ก าไรสุทธิ             28,625,314.90             11,149,516.89  29.61 

 ซ่ึงรายละเอียดต่าง ๆ ของงบการเงินตามเอกสารท่ีแนบ   
 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ    
มตทิี่ประชุม        รับทราบ  
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สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุราษฎร์ธานี จ ากัด 

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหน้ีสิน 

             ณ วันที ่ 30  พฤศจิกายน   2563   

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)                                หน่วย:พันบาท 

สินทรัพย์    หน้ีสิน  

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 189,212,216.30 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  0.00 

เงินฝากสหกรณ์อื่น 20,579,475.97 เงินกูย้มื   1,924,670,000.00 

เงินลงทุน-สุทธิ 558,185,000.00 เงินรับฝาก   2,971,717,459.81 

เงินใหกู้ย้มื-สุทธิ 7,717,596,837.47 หน้ีสินอื่น   13,339,205.31 
ท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ ์ -สุทธิ 20,028,554.39  รวมหน้ีสิน  4,909,726,665.12 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 40.73   ทุนของสหกรณ์  

สินทรัพยอ์ื่น 450,617.64 ทุนเรือนหุน้   3,074,560,290.00 

  ทุนส ารอง   245,366,913.79 

  ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบและอื่น ๆ 13,638,504.11 

  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  262,760,369.48 

   รวมทุนของสหกรณ์ 3,596,326,077.38 

รวมสินทรัพย์ 8,506,052,742.50 รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ์ 8,506,052,742.50 

 เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจ  านวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุน้บวกดว้ยทุนส ารอง 

 สหกรณ์    - 

 เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 - 

 เงินใหกู้ย้มืแก่สมาชิกที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้  - 

 สินทรัพยท่ี์น าไปค ้าประกนัเงินกูย้มื/เงินรับฝาก  - 

 เงินลงทุน   -  

 ที่ดิน   -  

 อาคาร   -  

 ตัว๋สัญญาใชเ้งิน   -  

 อื่น ๆ   -  

 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนภายหนา้ (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) - 

 ขอรับรองว่ารายการยอ่แสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินน้ีครบถว้นถูกตอ้งตามความเป็นจริง 

      

      

 (นายประทักษ์   เพชวารินทร์)  

                  ผู้จัดการ  

                       สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุราษฎร์ธานี จ ากัด 
                                             2  ธันวาคม 2563 
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เร่ืองแถลงรายการ รับ – จ่าย ของสหกรณ์และงบการเงนิประจ าเดือน  พฤศจกิายน  ดังนี ้

รายการ 
 ตุลาคม  2563  พฤศจิกายน  2563 

รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ 

        เงินสดคงเหลือยกมาจากวันก่อน .00 78,594.63 .00 54,835.29 

        ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย)์ สฎ .00 10,034.06 .00 8,930.48 

        ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย)์ ศรีวิชยั 305,981,704.47 177,191,659.76 560,785,646.53 656,876,688.00 

        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร .00 .00 37,036,694.08 35,082,964.38 

        ธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย)์โลตสั .00 .00 130,223,589.01 120,203,706.34 

        ธนาคารกสิกรไทย(ออมทรัพย)์โลตสั 30,900.00 100.00 74,400.00 10,097,440.00 

        ธนาคารออมสินออมทรัพยส์ฎ. .00 .00 130,000,000.00 130,000,000.00 

        ธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย)์ .00 .00 3,120,000.00 .00 

        ธนาคารยโูอบี ออมทรัพย ์ .00 .00 1,000.00 .00 

        ธนาคารยโูอบี ออมทรัพย ์ .00 .00 10,000.00 .00 

        หุน้ชุมนุมสอ.ตร.แห่งชาติ 1,000,000.00 .00 .00 .00 

        เงินกูฉุ้กเฉิน 50,736,871.50 44,512,334.66 32,167,360.00 26,432,644.25 

        สวสัดิการเงินยมื 100,000.00 50,000.00 40,000.00 140,000.00 

        เงินกูส้ามญั 311,632,451.50 301,184,440.38 170,169,500.00 169,094,274.97 

        เงินกูส้ามญั-อาวุธปืน 114,720.00 584,828.75 117,360.00 290,489.50 

        เงินกูส้ามญั - เพื่อการศึกษา .00 162,690.00 .00 10,490.00 

        ดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ .00 2,364,583.75 .00 .00 

        เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ 1,200,000.00 156,455.00 .00 151,472.50 

        เงินกูพ้ิเศษเพื่อความมัน่คง .00 274,799.25 .00 224,094.00 

        เงินกูส้ามญั-ประกนัชีวิต 12,900.00 1,272,625.25 .00 1,242,071.75 

        เงินกูส้ามญั-ประกนัอคัคีภยั .00 7,419.83 .00 2,742.19 

       ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ .00 2,210.25 .00 2,221.50 

       เงินกูพ้ิเศษเพื่อช าระหน้ีสถาบนัการเงินอื่น .00 33,614.50 .00 36,196.50 

       เงินกูส้ามญัผูป้ระสบภยัโควิด 19 1,900,000.00 614,728.17 730,000.00 321,442.50 

        เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 12,593.00 .00 .00 .00 

        ดอกเบ้ียเงินฝากคา้งรับ .00 .00 .00 12,134.47 

        เงินทดรองจ่าย 184,136.00 71,193.00 10,065,296.95 10,173,239.95 

       สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจกระบี่ จ  ากดั .00 .00 13,722.21 .00 
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       สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลทกัษิณ จ ากดั 882.85 .00 .00 .00 

       สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสุราษฎร์ธานี จ ากดั .00 .00 5.56 .00 

       สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจชุมพร จ ากดั 17,465.98 .00 18,107.36 .00 

        เงินฝากออมทรัพย ์ 23,936,690.11 27,410,536.83 48,231,153.27 63,155,653.20 

        เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 52,772,622.76 139,309,691.52 55,199,594.39 124,118,383.12 

        เงินฝากประจ า 12 เดือน 50,939,945.33 90,939,945.33 1,054,169.40 16,054,169.40 

        เงินฝากออมทรัพยท์วีทรัพย ์ 36,000.00 .00 20,000.00 1,900.00 

        เงินฝากสะสมรายเดือน 24 เดือน .00 50,100.00 .00 50,100.00 

        เงินฝากประจ า 24 เดือน 22,870,027.35 47,870,027.35 23,843,152.98 378,843,152.98 

        เงินกูชุ้มนุมระยะสั้น 5,000,000.00 .00 5,000,000.00 .00 

        ตัว๋สัญญาใชเ้งินออมสิน 120,000,000.00 120,000,000.00 .00 120,000,000.00 

        ตัว๋สัญญาใชเ้งินแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ .00 .00 260,000,000.00 260,000,000.00 

        ตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคาร ธ.ก.ส. 100,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 65,000,000.00 

        เงินกูชุ้มนุม สอ.ต ารวจแห่งชาติระยะสั้น 10,000,000.00 .00 10,000,000.00 .00 

       เงินกู ้สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัระยะสั้น 16,666,000.00 .00 16,666,000.00 .00 

        เงินกูชุ้มนุมระยะกลาง 1,000,000.00 .00 485,000,000.00 .00 

        เงินกูม้หาวิทยาลยัมหิดลระยะกลาง 6,400,000.00 .00 6,400,000.00 .00 

        เงินรอจ่ายคืน 1,281,562.80 1,276,317.55 3,579,340.57 3,579,340.57 

        เงินปันผลคา้งจ่าย .00 .00 177,512,878.00 177,683,984.50 

        เงินรอตรวจสอบ 50,000.00 .00 4,300.00 .00 

        เงินเฉลี่ยคืนคา้งจ่าย .00 .00 28,969,312.83 28,982,634.42 

        เงินรอน าส่ง-สหกรณ์ต่างจงัหวดั 2,700,990.32 2,700,990.32 2,732,698.52 2,732,698.52 

        เงินรอน าส่ง-ค่าประกนัอคัคีภยั 3,365.15 21,954.26 21,954.26 .00 

        ค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัชีคา้งจ่าย 100,000.00 .00 .00 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายคา้งจ่าย 382,079.67 .00 .00 .00 

        ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายคา้งจ่าย .00 3,177.15 3,591.14 24,258.00 

        เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมคา้งจ่าย              7,574.00  3,823.00              3,823.00  3,823.00 

        ค่าโทรศพัทค์า้งจ่าย 321.00 .00 .00 .00 

        ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 10,034.06 .00 .00 .00 

        เงินโบนสัคา้งจ่าย .00 .00 1,202,517.50 1,202,517.50 

         ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ .00 .00 .00 30,000.00 
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        เงินรอน าส่ง-ค่าประกนัชีวิต 79,087.53 58,961.86 50,644.60 32,181.73 

        เงินค่าสินไหม-รอจ่าย 2,400,000.00 2,400,000.00 900,000.00 900,000.00 

        เงินบริจาคช่วยเหลือสมาชิกถูกออกจากราชการ .00 506,200.00 .00 381,300.00 

        เงินรอช าระหน้ี .00 7,000.00 .00 7,000.00 

        ทุนเรือนหุน้ 3,701,250.00 14,966,670.00 3,059,700.00 28,032,240.00 

         ทุนส ารอง .00 .00 .00 24,959,581.33 

         ทุนสะสมเพื่อจดัใหมี้ส านกังาน .00 .00 .00 1,000,000.00 

          ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล .00 .00 .00 10,000.00 

        ทุนสาธารณะประโยชน์ 19,400.00 2.00 11,400.00 150,000.00 

        ทุนศึกษาอบรม 13,596.00 .00 27,634.17 410,000.00 

        ทุนเพื่อสวสัดิการแก่สมาชิก 223,500.00 .00 243,500.00 10,000,000.00 

        ทุนสวสัดิการส านกังานต ารวจแห่งชาติ .00 .00 .00 735,853.72 

         ก าไรสุทธิ .00 .00 245,284,571.47 .00 

        ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ ้ 2,879,240.81     34,621,490.31  356,834.50     38,009,776.52  

        ดอกเบ้ียรับเงินฝาก .00 18,348.83 12,134.47 31,835.13 

        ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 100.00 200.00 .00 700.00 

        รายไดอ้ื่น ๆ .00 3,928.00 .00 3,948.00 

        ค่าธรรมเนียมออกสมุดเงินฝาก .00 1,250.00 .00 2,200.00 

        ค่าธรรมเนียมถอนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ .00 50.00 .00 1,715.00 

        รายไดค้่ารักษาบญัชีเงินฝาก .00 8,500.00 .00 .00 

        รายไดจ้ากการใหเ้ช่ารถตู ้ .00 4,000.00 .00 .00 

        ค่าธรรมเนียมเงินกูพ้ิเศษ .00 2,400.00 .00 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากออมทรัพย ์ 49.29 .00 709.38 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากประจ า 3,809,972.68 127,144.81 4,897,322.38 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 4,244,588.11 136,771.29 4,558,098.37 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูชุ้มนุมระยะสั้น       1,361,095.89  45,369.86       1,391,178.08  .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายตัว๋สัญญาใชเ้งินออมสิน 424,109.59 .00 572,876.71 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูชุ้มนุมระยะกลาง 1,645,742.47 54,858.08 356,690.41 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูชุ้มนุมสอ.ต ารวจแห่งชาติ 61,475.00 2,049.00 31,762.00 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูม้หาวิทยาลยัมหิดลระยะกลาง 120,427.40 4,014.25 106,504.11 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายตัว๋สัญญาใชเ้งินแลนดแ์อนดเ์ฮาส์ 1,109,753.41 .00 1,060,273.97 .00 
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        ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูส้อ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 356,171.51 11,872.38 322,041.16 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธนาคาร ธ.ก.ส. 705,205.47 .00 743,595.88 .00 

        เงินเดือนเจา้หนา้ที ่ 474,320.00 .00 481,820.00 .00 

        ค่ารักษาพยาบาล .00 .00 10,047.00 .00 

        ค่าท างานนอกเวลา 77,357.00 .00 153,731.00 .00 

        เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม .00 .00 3,823.00 .00 

       ค่าเคร่ืองแบบเจา้หนา้ที่ .00 .00 52,000.00 .00 

        ค่าซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ .00 .00 589.00 .00 

        ค่าท าความสะอาด 12,770.00 .00 12,770.00 .00 

        ค่ารับรองสมาชิก 3,833.00 .00 1,365.00 .00 

        ค่าทุนการศึกษาบุตรสมาชิก .00 .00 2,983,200.00 .00 

        ค่าตอบแทน 143,000.00 .00 143,000.00 .00 

        เบ้ียประชุมกรรมการ 50,500.00 .00 45,000.00 .00 

        ค่ารับรอง 5,205.00 .00 300.00 .00 

        ค่าใชจ่้ายประชุมใหญ่ 22,825.00 .00 8,516,170.00 .00 

        ค่าใชจ่้ายทัว่ไป 11,668.00 .00 8,545.00 .00 

        ค่าธรรมเนียมธนาคาร 3,357.77 .00 8,408.73 .00 

        ค่าเบ้ียเลี้ยง .00 .00 2,200.00 .00 

        ค่าใชจ่้ายด าเนินคดี 4,109.00 .00 8,012.60 .00 

        ค่าไฟฟ้า .00 .00 8,930.48 .00 

        ค่าโทรศพัท ์ 2,239.51 .00 3,664.22 .00 

        ค่าน ้าประปา 223.63 .00 243.96 .00 

        ค่าธรรมเนียมไปรษณีย  ์ 17,762.00 .00 19,116.00 .00 

        ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัยานพาหนะ 3,864.00 .00 13,100.19 .00 

        ค่าตอบแทนนกัศึกษาฝึกงาน .00 .00 1,900.00 .00 

        ค่าน ้ามนั 5,320.00 .00 5,295.00 .00 

        ค่าของใชส้ านกังาน 6,372.00 .00 3,349.00 .00 

       ค่าใชจ่้ายตามแผนกลยทุธ์ .00 .00 .00 .00 

        ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,791.01 .00 4,056.16 .00 

       ค่าพาหนะ .00 .00 .00 .00 

        เงินสดคงเหลือยกไปวันต่อไป 54,835.29 .00 93,749.65 .00 

รวม 1,111,139,955.22 1,111,139,955.22 2,506,589,025.21 2,506,589,025.21 
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5.9  เร่ืองรับทราบสภาพสมาชิกคงเหลอื 
เลขานุการฯ     เสนอว่า ณ  วนัส้ินเดือน พฤศจิกายน  2563    มีจ  านวนสมาชิกคงเหลือจ านวน   4,638 ราย 
                        ตามรายละเอียด  ดงัน้ี  

รายการ 
จ านวนสมาชิก 

สามญั / คน สมทบ / คน 
ยอดยกมา  ณ  31  ตุลาคม 2563 4,018 618 

รับเขา้ใหม่ระหว่างเดือน   4 2 

  -   ลาออกระหว่างเดือน – โอนออก- พน้สภาพ –เสียชีวิต    1 3 

คงเหลือ ณ ส้ินเดือน  พฤศจิกายน 2563 4,021 617 

รวมทั้งส้ิน 4,638 

      จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 
5.10  เร่ืองปฎิเสธการจ่ายสินไหมประกนัชีวติ 
เลขานุการฯ        มีหนงัสือจาก บ.ไทยสมุทรประกนัชีวิต จ  ากดั  ปฎิเสธการจ่ายสินไหม ราย  ด.ต.เสรี ทองเดิม 
   เน่ืองจากเสียชีวิตจากโรคท่ีเป็นมาก่อน การเอาประกนัภยัใน 1 ปี 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม. รับทราบ 
 
5.11 เร่ืองรับทราบการประชุมคณะกรรมการศึกษา 
เลขานุการฯ        ดว้ยคณะกรรมการศกึษา ไดป้ระชุมเมื่อวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2563  จึงไดม้ีรายงานการประชุมให ้
   คณะกรรมด าเนินการทราบ  ตามเอกสารแนบ 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองเพือ่พจิารณา 
6.1  เร่ืองรับสมคัรสมาชิกสมทบเข้าใหม่ 
เลขานุการฯ    เสนอในเดือน พฤศจิกายน 2563  มีผูย้ืน่ความจ านงขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบ  2 ราย ไดแ้ก่ 
 

ล าดบั ทะเบียน ช่ือ - สกุล อาย ุ ท่ีอยู ่ ผูรั้บรอง 

1 11116 น.ส.พชัราวดี   เจริญสุข 52 อ.เกาะสมุย  จ. สฎ. ภรรยา ด.ต.บรรหาร  บุญไธสง 

2 11117 นางกุสาวดี  ไชยรักษ ์ 39 อ.เมืองฯ จ.สฎ. ภรรยา พ.ต.ท.ปฏิภาณ  ไชยรักษ ์

   รวม   2  ราย  
 

                                 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม    อนุมติัรับเขส้าเป็นสมาชิกสมทบไดท้ั้ง 2 ราย 
 
6.2  เร่ืองรับสมคัรสมาชิกสามญัเข้าใหม่ 
เลขานุการฯ     เสนอว่าในเดือน  พฤศจิกายน 2563    มีผูย้ืน่ขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสามญั  จ  านวน   4  ราย 
                         ซ่ึงไดต้รวจสอบเอกสารครบถว้นและถกูตอ้งตามระเบียบแลว้   ดงัน้ี 
 

ล าดบั ทะเบียน ช่ือ - สกุล สังกดั เงินเดือน หุน้/เดือน ยา้ยมาจาก หุน้ หน้ี 

1 11118 ดต.หญิงเบญจมาศ  ทองนอ้ย ทางหลวง 23,700 2,000 ตชด.42 362,500.00 1,126,953.32 

2 11119 ส.ต.อ.ศุภชยั  กลบัดี พุนพิน 17,290 1,500 ปัตตานี 217,900.00 605,681.75 

3 11120 ส.ต.ท.นครินทร์  จุนเดน็ ต ารวจน ้า 14,560 1,300 ต ารวจน ้า 20,000.00  - 

4 11121 ส.ต.ท.วุฒิภทัร  นนัทกุล เกาะพะงนั 12,810 1,200  -     

    รวม   4   ราย  6,000       
 
 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม  อนุมติัรับเขา้เป็นสมาชิกใหม่ไดท้ั้ง 4  ราย 
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6.3  เร่ืองขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
เลขานุการฯ  ดว้ยในเดือน พฤศจิกายน 2563   มีสมาชิกประสงคข์อโอนสภาพสมาชิกเขา้   3  ราย     
   

ล าดบั ทะเบียน ช่ือ-สกุล สังกดั ทุนเรือนหุน้ หน้ีเงินกู ้   ยา้ยจาก สอ ภาระค ้า 

1 11118 ดต.หญิงเบญจมาศ  ทองนอ้ย     ทล. 362,500  1,126,953 ตชด.42 - 
 1.KTC   56,272.- ปกติ  /  2. ธ.ไทยพาณิชน์ 30,000.-  ปกติ / 3.KTC 90,690.- ปกติ  

  
2 11119 ส.ต.อ.ศุภชยั  กลบัดี พุนพิน 217,900 605,681.75 ปัตตานี - 

ตรวจสอบแลว้ ไม่มีหน้ีในขอ้มูลเครดิต 

        3 11120 ส.ต.ท.นครินทร์  จุนเดน็ ต ารวจน ้า 20,000  -  - - 
 ตรวจสอบแลว้ ไม่มีหน้ีในขอ้มูลเครดิต 

   รวม   3   ราย   
 

                                           จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม  อนุมติัรับโอนสภาพสมาชิกไดท้ั้ง 3  รายและใหไ้ดรั้บสิทธิการนบัสมาชิกต่อไดต้ามระเบียบฯท่ีแกไ้ข 
                      ใหม่ ฉบบัท่ีประกาศ วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 

6.4  เร่ืองสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
เลขานุการฯ เสนอว่าในเดือน  พฤศจิกายน  2563    มีสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ฯ   6   ราย 
                1.พ.ต.อ.ธานินทร์  สินลา  ทะเบียนสมาชิก  10622  สงักดั  ขา้ราชการบ านาญ 
               ลาออกเน่ืองจากไม่ไดรั้บราชากร  มีทุนเรือนหุน้ 2,130,000.-บาท  ไมมี่หน้ีเงินกู ้  
    2. ร.ต.อ.หญิงจิตติมา  กิตติคุณ ทะเบียนสมาชิก  8748  สงักดั  สมาชิกต่างจงัหวดั 
   ลาออกเน่ืองจากยา้ยต่างจงัหวดั  มีทุนเรือนหุน้  177,700.-บาท   ไมมี่หน้ีเงินกู ้    
    3. น.ส.วลยัวรรณ  ป่ินโมรา  ทะเบียนสมาชิก  10294   สงักดั  สมาชิกสมทบ 
   ลาออกเน่ืองจากน าเงินไปลงทุน  มีทุนเรือนหุน้  1,100,000.-บาท   มีหน้ีเงินกู ้ 293,845.-บาท 
   เม่ือน าหุน้มาหกัหน้ีแลว้ มีเงินคงเหลือ 806,155.-บาท 
             4. นางวลัลา  สมวงศ ์ ทะเบียนสมาชิก  10010  สงักดั  สมาชิกสมทบ 
   ลาออกเน่ืองจากน าเงินไปช าระหน้ี  มีทุนเรือนหุน้  1,601,200.-บาท   มีหน้ีเงินกู ้ 508,000.-บาท 
   เม่ือน าหุน้มาหกัหน้ีแลว้  มีเงินคงเหลือ 1,093,200.-บาท 
    5. นางสาวโชติกา  ชาสุวรรณ  ทะเบียนสมาชิก  10030  สงักดั  สมาชิกสมทบ 
   ลาออกเน่ืองจากเหตุผลส่วนตวั  มีทุนเรือนหุน้  5,000.-บาท   ไมมี่หน้ีเงินกู ้  
    6. นางศิวพร  ศิริรัตน์  ทะเบียนสมาชิก  09343  สงักดั  สมาชิกสมทบ 
   ลาออกเน่ืองจากเหตุผลส่วนตวั  มีทุนเรือนหุน้  2,006,000.-บาท   มีหน้ีเงินกู ้ 1,495,360.-บาท 
   เม่ือน าหุน้มาหกัหน้ีแลว้  มีเงินคงเหลือ 510,640.-บาท 
 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      อนุมติัใหล้าออกไดท้ั้ง  6  ราย 
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6.5  เร่ืองสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 
เลขานุการฯ เสนอว่าในเดือน  พฤศจิกายน  2563    ไดม้ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ  1 ราย  คือ 
            1. ด.ต.ประยรู  แสงจนัทรศิริ  เลขทะเบียน   05500  สงักดั  ขา้ราชการบ านาญ 
   เน่ืองจากเสียชีวิต  เป็นสมาชิก  25 ปี  5 เดือน  มีรายละเอียดดงัน้ี 
    -  มีทุนเรือน  492,100.-บาท 
    -  มีหน้ีเงินกูร้วมทุกสญัญา   2,397,048.75  บาท 
   -  ไดรั้บสวสัดิการ    1,500,000.-บาท 
    -  มีกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  2 กรมธรรม ์  1,200,000.-บาท 
    -  เม่ือน าเงินต่างๆมาหกัลบหน้ีแลว้  มีเงินคงเหลือคืนแก่ทายาทประมาณ 795,051.25 บาท 
      จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       อนุมติัใหพ้น้สภาพสมาชิก โอนทุนเรือนหุน้ช าระหน้ีจ่ายเงินสวสัดิการคืนแก่ทายาท 

6.6  เร่ืองสมาชิกผดินดัค่างวดช าระหนี ้
เลขานุการฯ ดว้ยมีสมาชิกผดินดัช าระหน้ีและยงัคงคา้งส่งค่างวด  ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563  ดงัน้ี 
  1. สงักดัสมาชิกในจงัหวดั          จ  านวน    5    ราย 
  2. สงักดัสมาชิกต่างจงัหวดั         จ  านวน    25  ราย 
  3. สงักดั ขา้ราชการบ านาญ         จ  านวน   5    ราย 
   4. สงักดั สมาชิกสมทบ            จ  านวน    3   ราย  
    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       ราย ด.ต.ภาสกร  บุญล่อง  ใหด้  าเนินการฟ้องด าเนินคดี  และแจง้ผูค้  าประกนัทราบ รายอ่ืนๆ 
   ใหฝ่้ายจดัการติดตามทวงหน้ีอยา่งเคร่งครัด 
 

6.7  เร่ืองขอเชิญ ประชุม/อบรม/สัมมนา  
เลขานุการฯ  1. ดว้ยมีหนงัสือจากสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ขอเชิญส่งบุคลากรเขา้ฝึกอบรม 
   จ านวน  3  หลกัสูตร 
   1.หลกัสูตร  การจดัท ากระแสเงินสด  วนัท่ี 12-14 มกราคม 2564 
   2.หลกัสูตร กลยทุธก์ารบริหารจดัการสหกรณ์  วนัท่ี 19-21 มกราคม 2564 
   3.หลกัสูตร ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ (หลกัสูตร1)  รุ่น 5 วนัท่ี 23-24 มกราคม 2564 
                    ณ สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   
    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        ไม่มีผูเ้ขา้ร่วม 
 

เลขานุการฯ  2. ดว้ยมีหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจชุมพร จ  ากดั ขอเชิญเขา้ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอาคาร 
   ส านกังานสหกรณ์ สอ.ตร.ชุมพร จ  ากดั  ในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2563   
     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       มอบหมายให ้ด.ต.สุริยะ  ดว้งคง  เขา้ร่วมเป็นเกียรติ มีของท่ีระลึก 1 ช้ิน 
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6.8  เร่ืองขอถอนเงินปันผลเฉลีย่คนื 
เลขานุการฯ   ดว้ยมีหนงัสือ จากสมาชิกราย ร.ต.ต.รุ่งโรจน์  ทองพรหม   ขอถอนเงินปันผลเฉล่ียคืน เพื่อมาใชจ่้าย 

 ตามปกติ แต่เน่ืองจาก มติท่ีประชุมชุดท่ี 54 คร้ังท่ี 16/2562 ไดอ้ายดัเงินปันผล-เฉล่ียคืน ของสมาชิก
ไวเ้พ่ือช าระ หน้ีติดลบ และช าหน้ีธนาคารออมสิน ตามหนงัสือของผูค้  ้าประกนั 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก อนุมติัใหถ้อนเงินฝากได ้15,000.-บาท 

6.9  เร่ืองจ่ายสวสัดิการแก่สมาชิก 
เลขานุการฯ  ตามท่ีสมาชิกไดเ้สียชีวิตในปีงบประมาณ 2563  และสหกรณ์ยงัคา้งจ่ายเงินสวสัดิการแก่สมาชิก 

จ านวน  9 ราย   ปัจจุบนัเงินกองทุนคงเหลือ 11,207,822.75  (รวมจดัสรรก าไรแลว้)ตามรายช่ือ ดงัน้ี
     

 

ล าดบั ทะเบียน ช่ือ-สกุล วนัท่ีเสียชีวิต กองทุนรอจ่าย หุน้ ประกนั หน้ีท่ีคา้ง คงเหลือ 

1 02830 พ.ต.อ.สุริศกัดิ์   วิชยัดิษฐ 22/03/2563 1,500,000    จ่ายแลว้  - 1,500,000.- 

2 07567 ร.ต.อ.สมพร  เฉิดฉ้ิม 02/07/2563 1,300,000    จ่ายแลว้ 17,940.- 1,282,060.- 

3 06977 ร.ต.ต.สอย  สุนทรสูงเนิน 25/07/2563 1,400,000    จ่ายแลว้ 317,161.- 1,082,839.- 

4 06646 ด.ต.เอกชยั  มากมูล**** 10/08/2563 1,400,000    จ่ายแลว้ 1,368,171.- 31,829.- 

5 09947 ด.ต.อนุชา  เขียวอยู ่ 29/08/2563 1,000,000 
 

จ่ายแลว้ 1,086,757.26 -86,757.26 

6 02496 ร.ต.ท.นิวฒัน ์ โพธ์ิทยั 28/08/2563 1,500,000  
 

จ่ายแลว้ - 1,500,000.- 

7 11008 ส.ต.ท.ปิยะพล วิโรจน ์ 09/09/2563 100,000    ไม่มีประกนั 35,629.- 64,371.- 

8 06641 ด.ต.เสรี  ทองเดิม 23/09/2563 1,400,000    
จ่าย 2 กรม 

ปฎิเสธ 1 กรม 1,010,413.- 389,587.- 

9 05240 ร.ต.ต.รักพงษ ์ ทิศพ่วน   02/11/2563 1,500,000 560,800 1,500,000 3,046,360.- 514,450.- 

    รวม   9  ราย   11,100,000.00         
 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      อนุมติัใหจ่้ายเงินกองทุนแก่สมาชิกได ้เดือนละ 3 คน ตามล าดบั 
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6.10  เร่ืองปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินฝากสหกรณ์อืน่ 
เลขานุการฯ  เพ่ือความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั รวมทั้งเพ่ือให ้

การบริหารงานทางดา้นการเงินของสหกรณ์ฯ เป็นไปดว้ยความมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน จึงเสนอ 
เพ่ือปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      พิจารณาแลว้ปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์อ่ืนไวด้งัน้ี  

   1. เงินฝากออมทรัพย ์          อตัราร้อยละ  2.50  บาท/ปี 
            2. เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ (ทุกประเภท)   อตัราร้อยละ  2.75  บาท/ปี 
            3. เงินฝากประจ า  12  เดือน           อตัราร้อยละ  3.00  บาท/ปี 
            4. เงินฝากประจ า  24  เดือน           อตัราร้อยละ  3.10  บาท/ปี 

6.11  เร่ืองการให้เงินกู้สามญัเพือ่ช่วยเหลอืผู้ประสบภัยโควดิ-19 
เลขานุการฯ   เน่ืองจากปัจจุบนัสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ 

การด ารงชีวิตของสมาชิกและครอบครัวสมาชิกเป็นอยา่งมาก คณะกรรมการจึงไดห้าแนวทางในการ 
 ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนใหก้บัสมาชิก   จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อแกไ้ขหลกัเกณฑ์
การใหเ้งินกูส้ามญัเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัโรคไวรัสโควดิ-19   

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        พิจารณาแลว้จึงไดก้  าหนด หลกัเกณฑก์ารใหเ้งินกูส้ามญัเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัโรคโควิด-19 

ไวด้งัน้ี   
1. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินสามญัเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัโรคไววสัโควิด-19  ตอ้งเป็น สมาชิก
ของสหกรณ์โดยไดส่้งเงินค่าหุน้มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  6  งวดเดือน  
2.วงเงินกูไ้ม่เกิน 150,000.-บาท  ระยะเวลาในการผอ่นช าระ จ  านวน 150 งวด  
3. อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  4.00 บาท ต่อปี (ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
4.สมาชิกท่ีมีความประสงคข์อกูเ้งินดงักล่าว ใหย้ืน่ค  าขอกูเ้งินตั้งแต่ วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2563 เป็นตน้ไป  
5. ผูค้  ้าประกนั 2 คน จะตอ้งไม่เป็นผูค้  ้าประกนัรายเดียวกบัค ้าประกนัสญัญาอ่ืนของผูกู้ร้ายเดียวกนั 

   6. พกัช าระหน้ีไดต้ั้งแต่วนัท่ีขอกู ้จนถึง 30 ธนัวาคม 2564 
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6.12  เร่ืองแก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบีย้เงินกู้ พ.ศ.2563 
เลขานุการฯ  เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการบริหารงาน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกบรรเทาความ 

เดือดร้อนของสมาชิก  จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อแกไ้ขระเบียบว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้
พ.ศ.2563  หมวดท่ี 2  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม       อนุมติัให้แก้ไข หมวดท่ี 2  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  ขอ้ 10 วรรค 2 ไวด้งัน้ี  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ี 

ให้แก่สมาชิกผูกู้ ้คนหน่ึง ๆ นั้น ต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นท่ีสมาชิกถืออยู่ในสหกรณ์  แต่  
วงเงินกู้ต้องไม่เกิน 500,000.-บาท  และ หมวดท่ี 6  เงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกู้  ข้อ 37.1.1  
ไว ้ดงัน้ี  37.1.1 สมาชิกท่ีกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ไม่เกิน 500,000 บาท สามารถขอผ่อนช าระเฉพาะ
ดอกเบ้ียเงินกูไ้ด ้แต่เม่ือผูกู้ ้ไดรั้บเงินกูส้ามญัทัว่ไปคร้ังใหม่ ใหน้ าเงินกูส้ามญัทัว่ไป มาหกัช าระเงิน
ตน้และดอกเบ้ียของเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินทั้งหมด     โดยให้มีผลตั้ งแต่ว ันท่ี   7  ธันวาคม  2563    
เป็นตน้ไป   

6.13  เร่ืองการให้เงินกู้แก่ข้าราชการบ านาญ 
เลขานุการฯ   เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการบริหารงาน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกบรรเทาความ 

เดือดร้อนของสมาชิก  จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อก  าหนดหลกัเกณฑก์ารใหเ้งินกูแ้ก่ขา้ราชการ
บ านาญ 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      พิจารณาแลว้ก  าหนดหลกัเกณฑก์ารใหเ้งินกูแ้ก่ขา้ราชการ ไวด้งัน้ี 

   1. การกูเ้งินสามญัทั่วไป  ให้กูไ้ดไ้ม่เกินเงินสวสัดิการกรณีเสียชีวิตท่ีไดรั้บบวกดว้ยทุนเรือนหุ้น 
  ของสมาชิกท่ีถืออยู่ในสหกรณ์ (ไม่ตอ้งมีผูค้  ้ าประกัน)  ทั้ งน้ีโดยให้ส่งคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียรายเดือน 
  ทุกเดือนจนหมดหน้ี  โดยไม่ก  าหนดระยะเวลาในการผ่อนช าระ แต่การหักต้องได้ดอกเบ้ียตามจริงและ 
  เงินตน้ตามความประสงคข์องสมาชิก 

2.  การกูเ้งินฉุกเฉิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 250,000.-บาท  แต่ตอ้งไม่เกินค่าหุ้นของสมาชิกท่ีถืออยู่ใน 
สหกรณ์  แต่ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงยอดเงินไดร้ายเดือนท่ีคงเหลือสามารถหักส่งค่างวดได ้และให้มีเงินเหลือใน
บญัชีตอ้งไม่ต ่ากว่า 1,500.-บาท  ซ่ึงสมาชิกจะส่งช าระหน้ีเฉพาะดอกเบ้ียก็ได ้ หรือส่งช าระหน้ีเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียก็ได(้ หากรวมเงินกู ้สามญัรวมกบัฉุกเฉิน แลว้เกินสิทธ์ิการกูต้อ้งมีคนค ้าเงินกูส้ามญั และ สมาชิก
ตอ้งมีประกนัชีวิตอยา่งนอ้ย 1 กรมธรรม ์) โดยมอบอ านาจใหผู้จ้ดัการอนุมติัจ่ายไดต้ามหลกัเกณฑ์ท่ีก  าหนด
ไวน้อกเหนือจากหลกัเกณฑด์งักล่าว ใหส้มาชิกท าบนัทึกเสนอคณะกรรมการเงินกูเ้พื่อพิจารณาเป็นรายๆไป  

  โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี   7  ธนัวาคม  2563    เป็นตน้ไป   
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6.14  เร่ืองแก้ไขระเบียบว่าด้วยทุนเพือ่สวสัดิการสมาชิก พ.ศ. 2562   
เลขานุการฯ   เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการบริหารงาน    จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อแกไ้ข ระเบียบว่าดว้ยทุน

เพื่อสวสัดิการสมาชิก พ.ศ. 2562   ค านิยามของบุตร และ ขอ้ 12.3 การนบัอายกุารเป็นสมาชิก 
    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        อนุมติัใหแ้กไ้ข ระเบียบว่าดว้ยทุนเพื่อสวสัดิการสมาชิก พ.ศ. 2562  ไวด้งัน้ี 
   “บุตร” หมายถึง บุตรตามความเป็นจริงของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั 
    และอายไุม่เกิน 25 ปี 

“กรณีสมาชิกท่ีโอนสภาพมาจากสหกรณ์อ่ืน ให้นับอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่วนัท่ีได้รับสิทธิจาก 
  สหกรณ์เดิมได”้  

6.15  เร่ืองแก้ไขระเบียบว่าด้วยทุนสวสัดกิารช่วยเหลอืสมาชิกกรณถูีกออกจากราชการ พ.ศ.2563   
เลขานุการฯ   เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการบริหารงาน    จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อแกไ้ขระเบียบว่าดว้ยทุน

สวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีถกูออกจากราชการ พ.ศ.2563  ขอ้ 7 (3)    

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม          อนุมติัใหแ้กไ้ขระเบียบว่าดว้ยทุนสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีถกูออกจากราชการ พ.ศ.2563 
       ขอ้ 7 (3) ดงัน้ี 
     (3) สหกรณ์จะจ่ายใหแ้ก่สมาชิกในอตัรา ร้อยละ 90 ของหน้ีท่ีเหลือจาก (1) หากกรณีสมาชิก     
   ทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ หรืองานประจ า จนเป็นเหตุใหถ้กูออกจากราชการ  สหกรณ์จะจ่ายในอตัรา 
                            ร้อยละ 50 ของหน้ีท่ีเหลือจาก (1) 

6.16 เร่ืองการส่งค่าหุ้นของสมาชิก 
เลขานุการฯ   เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ และนายทะเบียนไดรั้บจดทะเบียน 

ใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัแลว้นั้น จึงไดเ้สนอคณะกรรมการเพื่อแกไ้ขกบัเรียกเก็บค่าหุน้ของสมาชิก 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       อนุมติัใหแ้กไ้ขการส่งเรียกเก็บค่าหุน้ของสมาชิกไว ้ดงัน้ี 

                  - สหกรณ์จะปรับลดการส่งค่าหุน้ของสมาชิกแต่ละเดือนคงเหลือ  5% ของเงินไดร้ายเดือน  
                      ตั้งแต่วนัท่ี 1  มกราคม 2564   เป็นตน้ไป 
                      - หากสมาชิกท่ีตอ้งการส่งค่าหุน้มากกว่า 5% ใหส้มาชิก แจง้ใหส้หกรณ์ทราบ   
                      - หากสมาชิกไม่ไดแ้จง้ สหกรณ์จะปรับปรุงการส่งค่าหุน้ของสมาชิกทุกคนใหเ้หลือ 5%  
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6.17  เร่ืองจดัท าโครงการสนับสนุนอปุกรณ์การปฎิบตังิานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
เลขานุการฯ   เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนงานโครงการสนบัสนุนอุปกรณ์การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต  ารวจ  

ทุกสถานี ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ไดอ้นุมติังบประมาณ จ านวน  800,000.-บาท  นั้น 
คณะกรรมการศึกษา ไดป้ระชุมเมื่อวนัท่ี 3 ธ.ค.63 จึงไดม้ีมติท่ีประชุมเห็นชอบก าหนด 
หลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนงบประมาณ ไวด้งัน้ี 
1.สมาชิกจ านวน      1 -100  คน  สนบัสนุนไม่เกิน  20,000.- บาท (มี 30 หน่วย 600,000.- บ.) 
2.สมาชิกจ านวน  101 -200  คน  สนบัสนุนไม่เกิน  25,000.- บาท (มี   5 หน่วย 125,000.- บ.) 
3.สมาชิกจ านวน  201 -300  คน  สนบัสนุนไม่เกิน  30,000.- บาท  (มี  1 หน่วย 30,000.-บ.) 

    ในการขอสนบัสนุนนั้นตอ้งลงนามโดย ผูก้  ากบัการ หวัหนา้หน่วย หรือ รรท. เท่านั้น   
   น าโครงการเสนอคณะกรรมการด าเนินการเพื่ออนุมติั ต่อไป 

      จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      อนุมติัตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการศึกษาก าหนด โดยออกประกาศให ้ทุกหน่วย/สงักดั ทราบ 

6.18  เร่ืองจดัท าโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย 
เลขานุการฯ   เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนงานโครงการอบรมเจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วย  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ไดอ้นุมติั 
   งบประมาณ จ านวน 150,000.-บาท  นั้น 
     คณะกรรมการศึกษา ไดป้ระชุมเมื่อวนัท่ี 3 ธ.ค.63  จึงไดม้มีติท่ีประชุมเห็นชอบก าหนด 
   จดัท าโครงการเป็นวนัท่ี 16 มกราคม 2563  สถานท่ีฝ่ายจดัการจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง จึงไดน้ า 
   โครงการเพ่ือเสนอคณะกรรมการด าเนินการเพื่อ อนุมติัต่อไป 
     

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      อนุมติัโครงการตามท่ีคณะกรรมการศกึษาก าหนด 
 
6.19  เร่ืองจดัท าโครงการช่วยเหลอืเดก็ด้วยโอกาส 
เลขานุการฯ   เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนงานโครงการช่วยเหลือเด็กดว้ยโอกาสซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ไดอ้นุมติั 

 งบประมาณ จ านวน 200,000.-บาท  นั้น  
   คณะกรรมการศึกษา ไดป้ระชุมเมื่อวนัท่ี 3 ธ.ค.63   จึงไดม้มีติท่ีประชุมเห็นชอบ 

ใหด้  าเนินการโครงการฯ ตามรายช่ือเด็กดอ้ยโอกาส ตามรายช่ือเดิมของงบประมาณปีท่ีผา่นมา  
 โดยใหเ้ร่ิมด าเนินโครงการฯตั้งแต่ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563  –30 กนัยายน 2564 โดยสนบัสนุน 
รายละ 1,000 บาท/ คน/เดือน  จึงใหน้ าโครงการเสนอคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาจ่าย
งบประมาณตามโครงการต่อไป 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      มอบหมายให ้ร.ต.อ.หญิงลภสัฯ ประสานหน่วยงานแม่บา้นของ ภ.จว.สฎ.เขา้ร่วมโครงการฯดว้ย 
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6.20  เร่ืองการตรวจสุขภาพของข้าราชการบ านาญ 
เลขานุการฯ  เพื่อเป็นการใหส้วสัดิการแก่ขา้ราชการบ านาญ และเป็นไปตามนโยบายท่ีวางไว ้จึงเสนอ   

คณะกรรมการเพื่อจดัท าโครงการตรวจสุขภาพของขา้ราชการบ านาญ 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      มอบหมายให ้ร.ต.อ.หญิงลภสัฯ ประสานกบัหน่วยงาน ภ.จว.สฎ.เพื่อเขา้ร่วมโครงการ 

6.21 เร่ืองการนับสิทธิการโอนสภาพสมาชิก 
เลขานุการ          ตาม มติท่ีประชุมชุดท่ี 54  คร้ังท่ี 4  เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2562  โดยกรณีสมาชิกท่ีรับโอนมา 
   จากสหกรณ์อ่ืน ให้นับอายุการเป็นสมาชิกตั้ งแต่วนัท่ีได้รับสิทธิ การเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
   ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั เท่านั้น 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       ใหย้กเลิกมติท่ีประชุมชุดท่ี 54  คร้ังท่ี 4 เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2562  โดยกรณีสมาชิกท่ีโอนมาจาก 
   สหกรณ์อ่ืนสามารถนบัอายกุารเป็นสมาชิกไดต่้อเน่ืองและรับสวสัดิการจาก สอ.ตร.สฎ.ไดต่้อเน่ือง 

6.22  เร่ืองการสมคัรเป็นสมาชิก  
เลขานุการฯ  การสมคัรสมาชิกกรณีโอนมาจากท่ีอ่ืน แต่ยงัไม่ไดโ้อนสภาพ มติท่ีประชุมชุดท่ี 54 คร้ังท่ี 13 

เมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 ใหส้มาชิกกรณีโอนสภาพมาตอ้งใหโ้อนเสร็จภายใน 2 เดือน 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      ใหย้กเลิกมติเดิมโดยการสมคัรเป็นสมาชิก เป็นสมาชิกไดเ้กิน 2 ท่ี แต่ไม่ใหกู้ท่ี้ สอ.ตร.สฎ. 
 
6.23   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
เลขานุการฯ เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความคล่องตวัไม่ติดขดั ในเร่ืองท่ีตอ้งน ามติท่ีประชุมไปปฎิบติั 
   ไดท้นัที จึงเสนอเพื่อรับรองรายงานการประชุม ในคร้ังเดียวกนัหลงัจากประชุมวาระสุดทา้ยแลว้ 

เสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุมชุดท่ี 56 คร้ังท่ี  2/2564 วนัท่ี  4 ธนัวาคม 2563  
      จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม. 

มตทิี่ประชุม       รับรองรายงานการประชุมชุดท่ี 56 คร้ังท่ี  2/2564 วนัท่ี  4 ธนัวาคม 2563 
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ระเบียบวาระที่ 7.  เร่ืองอืน่ ๆ ตามแต่จะมผีู้เสนอ 
ประธานฯ            - ใหผู้จ้ดัการ ไปออกประกาศเก่ียวกบัการช าระหน้ีของสมาชิกสมทบ โดยใหใ้ชหุ้น้ และเงินฝาก 
                                ค  ้าประกนัได ้
      
     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม             รับทราบ       
 
เลิกประชุม  13.30  น. 
         
          (ลงช่ือ)ร.ต.อ.สุวิทย ์ มากดว้ง      ประธานในท่ีประชุม 
                      (ลงช่ือ)ด.ต.วรศกัด์ิ  ร่มโพธ์ิทอง  เลขานุการ/จดบนัทึก 


