
  

รายงานประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 

ชุดที� 56  ครั� งที�  8/2564 

วนัศุกร์ที�  16  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 13.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี  จาํกดั 
 

ระเบียบวาระที�  1  เรื�องที�ประธานแจง้ใหที้�ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที�  2  เรื�องติดตามความกา้วหนา้ที�ประชุมครั� งก่อน     

ระเบียบวาระที�  3  เรื�องรับทราบรายงานของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

ระเบียบวาระที�  4  เรื�องเพื�อทราบ 

4.1  เรื�องรายงานสถานภาพสมาชิกต่างจงัหวดั 

 4.2  เรื�องแถลงรายการใหเ้งินกูเ้พื�อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก  

  4.3  เรื�องการจ่ายเงินกูส้ามญั 

  4.4  เรื�องการเปลี�ยนแปลงค่าหุน้รายเดือน 

   4.5  เรื�องแถลงเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกกรณีถูกออกจากราชการ 

              4.6  เรื�องจ่ายเงินกองทุนเพื�อสวสัดิการแก่สมาชิก 

                         4.7  เรื�องการจ่ายเงินทุนสาธารณะประโยชน ์

   4.8  เรื�องแถลงรายการรับ – จ่ายเงินของสหกรณ์ และงบทดลองประจาํเดือน 

  4.9  เรื�องรับทราบสมาชิกคงเหลือประจาํเดือน  

   4.10  เรื�องรับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษา   

   4.11  เรื�องรับทราบผลการดาํเนินไตรมาสที� 2  

ระเบียบวาระที�  5  เรื�องเพื�อพิจารณา 

   5.1  เรื�องรับสมคัรสมาชิกสมทบเขา้ใหม ่

   5.2  เรื�องรับสมคัรสมาชิกสามญัเขา้ใหม ่

5.3  เรื�องขอโอนสภาพสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ 

 5.4  เรื�องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 

5.5  เรื�องสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 

5.6  เรื�องสมาชิกผิดนดัค่างวดชาํระหนี�  

5.7  เรื�องทบทวนมติที�ประชุม ครั� งที� 7 เมื�อวนัที� 10 มีนาคม 2564 

5.8   เรื�องพิจารณาจ่ายเงินกูพ้ิเศษ  

5.9  เรื�องจดัทาํโครงการอบรมคณะกรรมการเจา้หนา้ที�และผูต้รวจสอบกิจการ  

   5.10   เรื�องจดัทาํโครงการอบรมเจา้หนา้ที�ประจาํหน่วย 

5.11  เรื�องต่อกรมธรรมป์ระกนัชีวติกลุ่ม  

5.12  เรื�องขอเชิญ ประชุม/อบรม/สมัมนา  

5.13  เรื�องขอไถ่ถอนโฉนดที�ดิน  

5.14  เรื�องขออนุมติัหยดุใหบ้ริการสมาชิก 

5.15  เรื�องขอขยายวงเงินกูส้ามญั เจา้หนา้ที� 

 

 

 

 



  
 

 

 

5.16  เรื�องการจ่ายเงินสวสัดิการเพื�อการสงเคราะห์ศพ 

5.17  เรื�องพิจารณาบุคลากรดีเด่นประจาํไตรมาส 2 

5.18  เรื�องเอกสารประกอบโครงการเงินกูส้ามญัเพื�อประกอบอาชีพเสริม 

   5.19  เรื�องรับเงินฝากของสมาชิกสมทบ 

5.20  เรื�องกาํหนดเวลาใหบ้ริการทางการเงิน 

5.21  เรื�องการช่วยเหลือสมาชิกที�ติดโรคโควดิ- 19 

5.22  เรื�องการส่งเอกสารของสมาชิก ทางไลน์ แฟกซ์ 

 ระเบียบวาระที� 6.  เรื�องอื�น ๆ ตามแต่จะมีผูเ้สนอ 

 ระเบียบวาระที� 7  เรื�องรับรองรายงานการประชุม 
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       รายงานประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 

                ชุดที� 56   ครั� งที�  8/2564  วนัที�   16  เมษายน  พ.ศ. 2564   เวลา  13.00 น. 

  ณ  หอ้งประชุมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 

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

กรรมการมาประชุม  11 คน  ไดแ้ก่ 

1. ร.ต.อ.สุวทิย ์  มากดว้ง  ประธานกรรมการ  

2. ร.ต.ต.วรานนท ์ รักษห์นู  รองประธาน   

3. ด.ต.จิรศกัดิ�   เรืองเวช  รองประธาน 

4. ร.ต.อ.หญิงลภสั บุญเรือง  เหรัญญิก 

5. ด.ต.วรศกัดิ�   ร่มโพธิ� ทอง เลขานุการ  

6. พ.ต.ท.ธงชยั  ทองใหญ่ กรรมการ  

7. ด.ต.กฤษฎา  เตวชิชะนนท ์ กรรมการ  

 8. ด.ต.อรุณ  เกิดแกว้  กรรมการ 

 9. ด.ต.ธเนศ  พงศจ์นัทร์เสถียร กรรมการ 

 10. ด.ต.สุริยะ  ดว้งคง  กรรมการ  

11. ด.ต.วีระโชติ  อ่อนเอี�ยม กรรมการ 
 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  2   คน  ไดแ้ก่ 

  1.นางวรรณดี                   ทองสง่า              หวัหนา้ธุรการ 

  2.น.ส.กรษิรักษ ์  จนัทรวชิิต จนท.บญัชี 

 

เริ�มประชุมเวลา   13.00  น.  

                คณะกรรมการดาํเนินการ  จาํนวน   11  คน   มาประชุมจาํนวน  11  คน   ครบองคป์ระชุม 

ร.ต.อ.สุวทิย์  มากด้วง   ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการ   ทาํหนา้ที�ประธานในที�ประชุม กล่าวเปิดประชุมตาม 

ระเบียบวาระดงัต่อไปนี�   
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ระเบียบวาระที�   1 เรื�องที�ประธานแจง้ใหที้�ประชุมทราบ 

ประธานฯ   - ตอนนี�สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควดิ เพิ�มมากขึ�นทุกวนั กระจ่ายไปทุกพื�นที� วนันี�  

เพื�อเป็นการลดความเสี�ยง จึงไดมี้การประชุมแบบออนไลน์ เพื�อใหง้านเดินไดต้ามปกติ 

- เนื�องจากวนันี�  เลขานุการ ด.ต.วรศกัดิ� ฯ ติดภารกิจเขา้ร่วมประชุมชา้ จึงขอแต่งตั�ง ด.ต.กฤษฎา    

   เตวชิชะนนท ์ เป็นเลขานุการ ในการประชุมครั� งนี�  

มติที�ประชุม          รับทราบ     

 

ระเบียบวาระที� 2. เรื�องติดตามผลความก้าวหน้า ตามมติที�ประชุมครั�งก่อน 

เลขานุการฯ 2.1 เรื�องติดตามสมาชิกที�ผดินัดชําระหนี�และยังคงค้างส่งค่างวด ประจําเดือน กุมภาพนัธ์ 2564 

        ฝ่ายติดตามทวงหนี�ไดติ้ดตามอยา่งเคร่งครัดแลว้ ตามรายละเอียด ดงันี� (ตามเอกสารแนบ) 

   1. สังกดัสมาชิกในจงัหวดั   จาํนวน       3 ราย    ติดตามได ้     1  ราย    คงคา้ง     2  ราย  

   2. สังกดัสมาชิกต่างจงัหวดั  จาํนวน      6 ราย     ติดตามได ้     3 ราย     คงคา้ง    3  ราย 

   3. สังกดั ขา้ราชการบาํนาญ  จาํนวน      9  ราย    ติดตามได ้     7 ราย    คงคา้ง     2  ราย 

    4. สังกดั สมาชิกสมทบ จาํนวน             2  ราย     ติดตามได ้    1 ราย    คงคา้ง     1  ราย 

                   จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม        รับทราบ 

             2.2 สมาชิกถูกบังคับคดี และล้มละลาย  จํานวน  17 ราย ดังนี� 

        2.1 สมาชิกลม้ละลาย 

     2.1.1 ร.ต.ต.ศกัดิ� ชาย  ชาติแกว้   ไดเ้สียชีวติเมื�อ 23 มิ.ย.2561  

    2.1.2 ด.ต.วนิยั  ช่วยผดุง 

     2.1.3 ด.ต.มีนา  บุญมี 

       2.1.4 พ.ต.ท.อธิการ  อคัรกุล    

       2.1.5 พ.ต.ท.พเยา มณีรัตน์   

    2.1.6 ร.ต.อ.จงรัตน์  จางวาง  
   

  2.2  สมาชิกถูกพิทกัทรัพย ์

   2.2.1  พ.ต.อ.ฉลอง  ทองศรีสังข ์ 

               2.2.2  ด.ต.พินิจ  วงศจิ์นดา 

  2.2.3  ด.ต.คธายทุธ  ชาตวทิยา 

  2.2.4  พ.ต.ท.ศิวนาถ  ลอดคูบอน 

2.2.5  ด.ต.ไพรวลัย ์ วไิลวลัย ์

2.2.6  ด.ต.สัญญา  ไกรเจริญ 
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    2.3  สมาชิกถูกอายดัทรัพยข์ายทอดตลาด 

   2.3.1  ร.ต.อ.หญิง ศิริกรณ์   รัฐศิริกาญจน์    

     2.3.2  พ.ต.ท.สาํรวล  เพชรสถิต  

      2.3.3  พ.ต.อ.ปวร  พรพรหมมา 

    2.3.4  พ.ต.ท.สุทิน  ยอ้ยสวสัดิ�  

   2.3.5  ด.ต.พงศศ์กัดิ�   กุลเพง็  

 

- สมาชิกราย ด.ต.พงศศ์กัดิ�   กุลเพง็ ไดช้าํหนี�กบับงัคบัคดีเรียบร้อยแลว้ และเมื�อวนัที�  29 มีนาคม 

2564  เจา้หนา้ที� นายสุวฒัน์ฯ ไดข้อรับตน้ฉบบัเอกสารเกี�ยวกบัที�ดินและหนงัสือสัญญาจาํนอง คืน

เรียบร้อยแลว้ 

-  เมื�อวนัที� 31 มีนาคม 2564  เจ้าหน้าที� นายสุวฒัน์ฯ  ได้ไปร่วมขายทอดตลาดที�ดิน นัดที� 4  

ราย พ.ต.อ.ปวร  พรพรหมมา  ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัสุราษฏร์ธานี  ไม่มีผูซื้�อทรัพย ์ ขอขายนดั

ต่อไป 

- สมาชิกรายอื�นๆในเดือน มีนาคม 2564 ไม่มีการเคลื�อนไหว แต่อยา่งใด 

                         จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม        รับทราบ 
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ระเบียบวาระที� 3  เรื�องรับทราบเรื�องของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

   สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั  

ผูเ้สนอฯ :   ไม่ไดเ้ขา้ร่วม 

   

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

เลขานุการฯ  ผูต้รวจสอบกิจการ พ.ต.ท.หญิงจินตนา  สิทธิฤทธิ�   และ ร.ต.อ.นฤคม  คุ่ยยกสุย  ไดด้าํเนินการ 

   ตรวจสอบเอกสารประจาํเดือน  มีนาคม 2564   จึงไดร้ายงาน ดงันี�      

   จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ. 

มติที�ประชุม รับทราบ 
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รายงานการตรวจสอบกจิการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎร์ธานี จํากดั 

ประจําเดือน มนีาคม 2564 

เรียน  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 

 ตามที�ที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2563ได้เลือกตั�งให้ข้าพเจ้า  พ.ต.ท.หญิง จินตนา  สิทธิฤทธิ�   และ 

ร.ต.อ.นฤคม คุ่ยยกสุย  เป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั ขา้พเจา้พร้อมคณะไดเ้ขา้

ตรวจสอบกิจการประจาํเดือนมีนาคม 2564  จึงขอเสนอรายการที�ตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ/ขอ้เสนอแนะที�ควร

แกไ้ข รายละเอียด ดงันี�  

1. วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

1.1 เพื�อให้ทราบการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั1.2 เพื�อ

แนะนาํการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

1.3 เพื�อรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

2.1 ตรวจสอบรายงานประชุมครั� งที� 6/2564 วาระการประชุประจาํเดือน 7/2564 

2.2 ตรวจงบทดลอง  1-25 กุมภาพนัธ์ 2564 และ 1-19 มีนาคม 2564 

2.3 ตรวจรายการขออนุมติัจดัซื�อจดัจา้ง ดงันี�  

2.3.1 ขออนุมติัจ่ายเงินค่าซ่อมเครื�องปรับอากาศหอ้งประชุม 

2.3.2 ขออนุมติัจ่ายค่าปรับปรุงพื�นที�พร้อมปลูกมะพร้าว 

2.3.3 ขออนุมติัจ่ายเงินค่าจา้งทาํสติ�กเกอร์คดักรองฯ 

2.3.4 ขออนุมติัจดัจา้งทาํป้ายในหลวง ร.10 

2.4 ตรวจเงินกูใ้ชหุ้น้คํ�าประกนั จาํนวน 4 ราย เงินกูพ้ิเศษ  จาํนวน 2 ราย 

2.5 ตรวจตามรายงานผลการตรวจสอบและใหค้าํแนะนาํของคณะผูต้รวจการสหกรณ์ ดงันี�  

2.5.1 หวัขอ้ สัญญาจา้งเจา้หนา้ที� รายการสัญญาคํ�าประกนัสัญญาจา้ง ปรากฏวา่มี       

สัญญาจา้ง จาํนวน 4 ฉบบั ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื�องหลกัเกณฑแ์ละ 

วธีิการเรียก หรือรับประกนัการทาํงาน 

2.5.2 หวัขอ้ การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก รายการ เงินกูฉุ้กเฉิน ระบุยอดเงินกูใ้นสัญญาไม่ตรงกบัเงินที�

สมาชิกไดรั้บ 
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 3.  ผลของการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

     3.1   การดาํเนินการตามขอ้ 2.1-2.3 สหกรณ์ดาํเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

     3.2   การดาํเนินการตามขอ้ 2.4-2.5 ใหส้หกรณ์ฯ ดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจการ 

สหกรณ์ ภายในกาํหนด 

จึงเรียนมาเพื�อทราบและดาํเนินการ 

 

 

       พ.ต.ท.หญิง 

               (จินตนา  สิทธิฤทธิ� )      

           หวัหนา้ผูต้รวจสอบกิจการฯ 

                ร.ต.อ. 

              (นฤคม  คุ่ยยกสุย  ) 

              ผูต้รวจสอบกิจการฯ 
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ระเบียบวาระที� 4    เรื�องเพื�อทราบ 

ผู้จัดการฯ 4.1  เรื�องรายงานสถานภาพสมาชิกต่างจังหวดั 

   เสนอวา่ในเดือน  มีนาคม 2564  สหกรณ์ มีสมาชิกซึ�งเป็นสมาชิกต่างจงัหวดั  จาํนวน  719 ราย 

  ระหวา่งเดือน    รับชาํระหุน้                        จาํนวน            1,358,640.00     บาท  

   รับชาํระหนี�              จาํนวน           66,794,242.09     บาท    

  ณ วนัที�  31  มีนาคม 2564  ทุนเรือนหุ้นคงเหลือ         เป็นเงิน        386,093,280.00     บาท  

              หนี� สินคงเหลือ            เป็นเงิน     1,470,374,086.00     บาท 

( ส่วนต่างหนี�สินมากกว่าหุ้น  =  1,084,280,809.00  บาท )  

    จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ. 

มติที�ประชุม รับทราบ 

ผู้จัดการฯ 4.2  เรื�องรายงานการให้เงินกู้เพื�อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก 

เสนอวา่ในเดือน  มีนาคม 2564   ไดมี้สมาชิกขอกูเ้งินเพื�อเหตุฉุกเฉินจาํนวน  271  ราย  

ตามรายละเอียดดงันี�  

เงินกูฉุ้กเฉินคงเหลือยกมา  ณ  28 กุมภาพนัธ์ 2564  787,826,432.09     บาท 

จ่ายเงินกูร้ะหวา่งเดือน        75,293,148.25     บาท   

  รับชาํระเงินกูร้ะหวา่งเดือน                   57,323,362.34    บาท   

  คงเหลือ ณ  31  มีนาคม 2564            805,791,218.00     บาท 

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ.  

มติที�ประชุม          รับทราบ 
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4.3  เรื�องรับทราบการจ่ายเงินกู้ทุกประเภท 

เลขานุการฯ  ในเดือน มีนาคม 2564   ไดมี้การพิจารณาจ่ายเงินกูทุ้กประเภท ดงันี�  
 

วนัที�อนุมติั ราย จาํนวนเงินขอกู ้ หกัหนี�คา้ง  เงินที�จ่ายจริง 

วนัที�  5  มีนาคม  2564 30 71,278,000.00 57,892,075.81 13,385,924.19 

วนัที�  8  มีนาคม  2564 1 3,000,000.00 2,885,036.25 114,963.75 

วนัที�  12  มีนาคม  2564 21 52,435,000.00 46,499,295.80 5,935,704.20 

วนัที�  18  มีนาคม  2564 1 500,000.00 161,500.00 338,500.00 

วนัที�  19  มีนาคม  2564 25 59,531,000.00 51,157,576.85 8,373,423.15 

วนัที�  26  มีนาคม  2564 27 68,896,000.00 63,353,487.50 5,542,512.50 

รวม 105 255,640,000.00 221,948,972.21 33,691,027.00 

สรุปการจ่ายเงินกู้ทั�งหมด         

เงินกูส้ามญัทั�วไป 105 255,640,000.00 221,948,973.00 33,691,027.00 

เงินกูใ้ชค้่าหุน้คํ�าประกนั 11 20,613,000.00 14,045,488.75 6,567,511.25 

เงินกูส้ามญัประสบภยั ไวรัส โควดิ 78 11,520,000.00   11,520,000.00 

เงินกูส้ามญัเจา้หนา้ที�         

เงินกูส้ามญัเพื�อปิดหนี�สถาบนัการเงินอื�น 2 690,400.00 632,540.00 57,860.00 

เงินกูส้ามญัเพื�อการศึกษา 1 10,000.00   10,000.00 

เงินกูส้ามญัเพื�อซื�ออาวธุปืน 1 49,900.00   49,900.00 

เงินกูส้ามญัเพื�อซื�อจกัรยายนต ์         

เงินยมืทดรอง 2 100,000.00   100,000.00 

เงินกูพ้ิเศษ         

ประกนัชีวติ         

รวม 200 288,623,300.00 236,627,001.75 51,996,298.25 
 

 

 

    จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม รับทราบ 
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4.4 เรื�องการเปลี�ยนแปลงส่งค่าหุ้นรายเดือน  

เลขานุการฯ  ในเดือน  มีนาคม 2564   มีสมาชิกขา้ราชการบาํนาญขอเปลี�ยนแปลงส่งค่าหุน้รายเดือน  6 ราย 
 

ลาํดบั ทะเบียน ชื�อ - สกุล เดิมส่ง/เดือน ขอลด/บาท คงเหลือ/เดือน 

1 00185 ด.ต.คาํเพียร  พลูผล 1,200 1,000 200 

2 08867 ร.ต.อ.วรรณะ   รอดศรีนาค  2,700 2,600 100 

3 05308 ด.ต.ดิเรก  ไรช่วง 1,200 900 300 

4 08295 พ.ต.ท.สามารถ  ธรรมพนัธ์ 3,600 600 3,000 

5 06749 ด.ต.ธงชยั  สุดาวรรณศกัดิ�  2,000 1,000 1,000 

6 07417 ร.ต.ท.อมรึก  สุขพร 2,800 2,300 500 

  รวม   6   ราย       
 

    จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม  รับทราบ 

 

4.5 เรื�องรับทราบเงินบริจาคช่วยเหลอืสมาชิกกรณถูีกออกจากราชการ 

เลขานุการฯ   สหกรณ์มีสมาชิกที�มีคาํสั�งออกจากราชการ และพน้สภาพการเป็นสมาชิก  ณ มีนาคม 2564 

                      และสหกรณ์ยงัไม่ไดจ่้ายเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกกรณีถูกออกจากราชการดงันี�  

ลาํดบั ทะเบียน ชื�อ – สกุล สังกดั พน้สภาพ 

หนี�คงเหลือ 

กองทุนคา้งจ่าย ที�นาํมาคาํนวณ 

เพื�อใชก้องทุน 

1 09793 ด.ต.ไพรวลัย ์ วไิลวลัย ์ บ่อผดุ 20/04/2563 2,449,815.50  2,204,833.95 

2 10220 ส.ต.ท.วรพงศ ์ สุวรรณนิตย ์ บางสวรรค ์ 16/02/64 1,481,854.00 1,333,668.60 

3 07560 ด.ต.วชัรินทร์  สินสโมสร บ่อผดุ 16/02/64 3,072,179.25 2,764,961.33 

    รวม   3 ราย 7,003,848.75 6,303,463.88 

 

  เงินบริจาคช่วยเหลือสมาชิกกรณีถูกออกฯ  ยกมา  28  กุมภาพนัธ์ 2564                  6,619,905.42     บาท 

รับเพิ�ม  ตั�งแต่วนัที� 1- 31 มีนาคม 2564                         235,400.00      บาท 

ใช้ไป ตั�งแต่วนัที� 1–31 มีนาคม 2564                    1,237,123.12    บาท 

คงเหลอื ณ  31  มีนาคม 2564                 5,618,182.30     บาท   

    จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม  รับทราบ 
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4.6  เรื�องการจ่ายเงินกองทุนเพื�อสวสัดิการแก่สมาชิก 

เลขานุการฯ  ในเดือน  มีนาคม 2564   สหกรณ์ไดจ่้ายเงินกองทุนเพื�อสวสัดิการแก่สมาชิก    166 ราย   ไดแ้ก่ 
 

ลาํดบั                                          รายการ สงักดั จาํนวนเงิน 

1 จ่าย ด.ต.สมควร  เพชรมุข  มารดาเสียชีวติ ชยับุรี 10,000.00 

2 จ่ายร.ต.ท.ณรงศกัดิ�   ศรีคิรินทร์ มารดาเสียชีวติ บาํนาญ 10,000.00 

3 จ่าย ร.ต.ท.พรศกัดิ�   ไชยสาแล ้นอนรักษาตวัในโรงพยาบาลพยาบาล บาํนาญ 2,000.00 

4 จ่าย พ.ต.ต.จรูญ  รอดพนัชู มารดาเสียชีวติ บา้นนาสาร 10,000.00 

5 จ่าย ด.ต.สนิท  สมกระษาปณ์ นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล นปพ. 10,000.00 

6 จ่าย ร.ต.ต.สมชาย  ศิริสญัลกัษณ์ สวสัดิการเกื�อกลูขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 50,000.00 

7 จ่าย พ.ต.ท.วริศกัดิ�   ศิริโภคพฒัน ์ ค่านอนรักษาพยาบาลบิดา บาํนาญ 1,000.00 

8 จ่าย พ.ต.ท.วเิชียร  จนัทร์เกิด  ค่านอนรักษาพยาบาล บาํนาญ 3,000.00 

9 จ่าย ด.ต.เสกสรร  ทาระบา  บิดาเสียชีวติ ท่าฉาง 10,000.00 

10 จ่าย ดต.หญิงหญิง สุภาภรณ์  เรืองทอง  ค่านอนรักษาพยาบาล ดอนสกั 1,000.00 

11 จ่าย ด.ต.ชยัรัตน์  อินนุ่น บุตรเสียชีวติ เมือง 10,000.00 

12 จ่าย พ.ต.ต.กมล  แคลว้พนัธ ์ มารดาเสียชีวติ ท่าฉาง 10,000.00 

13 จ่าย ร.ต.อ.เศรษฐพฒัน ์ เศรษฐพลอย  ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา ท่าฉาง 3,000.00 

14 จ่าย ด.ต.ฉตัรฑกร   ฉิมเรือง บุตรนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล กก.สส.ภ.8 1,500.00 

15 จ่าย ร.ต.อ.หญิงจุฬาลกัษณ์  ธรรมรัตน ์นอนรักษาพยาบาลของมารดา ต่างจงัหวดั 3,000.00 

16 จ่าย ร.ต.ต.โสภณ  สนัเพชร ภรรยานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บาํนาญ 500.00 

17 จ่าย ร.ต.อ.บรรณดิษฐ ์ อินทชยั  บุตรเสียชีวติ พนุพิน 10,000.00 

18 จ่าย นายเดชา  ช่วยสาํเร็จ  ค่านอนรักษาพยาบาล บาํนาญ 4,000.00 

19 จ่าย ด.ต.ธงชยั  สงัเพชร****มารดาเสียชีวติ เวยีงสระ 10,000.00 

20 จ่าย ร.ต.ต.เกรียงไกร  ศรีสุวรรณ  ค่านอนรักษาพยาบาล บาํนาญ 8,000.00 

21 จ่าย ร.ต.อ.โชคดี  ทองแสงแกว้****ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา ท่าชี 2,500.00 

22 จ่าย พ.ต.ท.ธวชัชยั  ดีลิ�นบิดาเสียชีวติ บาํนาญ 10,000.00 

23 จ่าย พ.ต.ท.หญิงมรรยาท  สุวรรณแสง นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ต่างจงัหวดั 5,000.00 

24 จ่าย ด.ต.อภิสิทธิ�   เพชรรัตน ์ มารดาเสียชีวติ เวยีงสระ 10,000.00 

25 จ่าย ด.ต.อดิสรณ์  ละมา้ย มารดานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล เขานิพนัธ ์ 3,000.00 

26 จ่าย ด.ต.ณรงค ์ ชุมโรย บิดานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล เขานิพนัธ ์ 3,000.00 

27 จ่าย ด.ต.สุรเดช  สุทธิรักษ ์ ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา ตาํรวจนํ� า 3,000.00 

28 จ่าย ด.ต.สนัต ์ สงัขเ์ทพ นอนรักษาพยาบาล ต่างจงัหวดั 6,000.00 

29 จ่าย ด.ต.ณรงคศ์กัดิ�   ยอดระบาํ นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล เกาะสมุย 2,000.00 

30 จ่าย ร.ต.ท.หญิง จิราภรณ์  สุดสาคร มารดานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ต่างจงัหวดั 500.00 

31 จ่าย ด.ต.ธนนัตท์ศัน ์ วทิยปรีชากลุ นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ท่าชี 10,000.00 
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ลาํดบั                                       รายการ สงักดั จาํนวนเงิน 

32 จ่าย ด.ต.รัชกฤต  ชื�นวเิศษ มารดาเสียชีวติ ไชยา 10,000.00 

33 จ่าย พ.ต.ท.กิตติพนัธ ์ ศิริพร  ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา กก.สส.ภ.8 1,500.00 

34 จ่าย ด.ต.ธีรศกัดิ�   ขวญัมิ�ง  ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา พนุพิน 2,500.00 

35 จ่าย ร.ต.ต.ทรงศกัดิ�   โพธิ� ชาธาร มารดานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บาํนาญ 3,000.00 

36 จ่าย ด.ต.ทรงพล  ญาณสูตร บุตรนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ต่างจงัหวดั 1,000.00 

37 จ่าย ร.ต.อ.ปรีชา  สุขสงค ์นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ต่างจงัหวดั 4,000.00 

38 จ่าย ด.ต.อรัญ  บุญประดิษฐ ์สวสัดิการเกื�อกลูขา้ราชการบาํนาญ บาํนาญ 50,000.00 

39 จ่าย ร.ต.อ.ไพรัตน์  กระแสร์สินธ์ุ  ค่านอนรักษาพยาบาล บาํนาญ 7,000.00 

40 จ่าย ร.ต.อ.เดชณรงค ์ หลายรุ่งเรือง นอนรักษาพยาบาลของมารดา ศพฐ.8 3,000.00 

41 จ่าย ด.ต.สุกิจ  วรเศรษฐศกัดิ�   ค่านอนรักษาพยาบาล กก.สส.ภ.8 5,000.00 

42 จ่าย จ.ส.ต.วฒิุชยั  รัตนพงศ*์*** ค่านอนรักษาพยาบาล ต่างจงัหวดั 9,000.00 

43 จ่าย ด.ต.สมัพนัธ ์ พรหมทองแกว้  ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร ตาํรวจนํ� า 1,000.00 

44 จ่าย ด.ต.วารินทร์  หนูแดง  บิดาเสียชีวติ เมือง 10,000.00 

45 จ่าย ร.ต.ท.พงศพศั  ปาละวงศ ์ภรรยาเสียชีวติ บาํนาญ 10,000.00 

46 จ่าย ร.ต.อ.มงคล  มณีนอ้ย บิดานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล กก.สส.ภ.8 2,000.00 

47 จ่าย ร.ต.อ.สุรพล  บุศราพนัธ์ มารดาเสียชีวติ เสวยีด 10,000.00 

48 จ่าย ด.ต.ทะเนตร์  ดอนทราย นอนรักษาพยาบาลของมารดา ดอนสกั 3,000.00 

49 จ่าย ด.ต.ไวยวชิญ ์ ยกทวน****คา่นอนรักษาพยาบาลมารดา เวยีงสระ 3,000.00 

50 จ่าย ด.ต.สิทธิโชค   กรููเฝียะ****ค่านอนรักษาพยาบาล บก.อก.ภ.8 3,000.00 

51 จ่าย  ร.ต.ต.สุพจน์  หาญเม่ง  ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา ท่าชี 3,000.00 

52 จ่าย ส.ต.ท.เตชวทิย ์ เมืองสง รับขวญัทายาทใหม่ เมือง 1,000.00 

53 จ่าย ด.ต.ประสบ  ปานทอง  ค่านอนรักษาพยาบาล ต่างจงัหวดั 6,000.00 

54 จ่าย ร.ต.อ.ชาํนาญ  ชูประดิษฐ ์ บิดาเสียชีวติ บาํนาญ 10,000.00 

55 จ่าย พ.ต.อ.ปวร  พรพรหมมา มารดาเสียชีวติ พระแสง 10,000.00 

56 จ่าย ด.ต.เกริกไกร  หนูสุวรรณ  มารดาเสียชีวติ ขนุทะเล 10,000.00 

57 จ่าย ด.ต.อนนัท ์ อนุกลู กดต.53 เขานิพนัธ ์ 5,000.00 

58 จ่าย ด.ต.สายชน  ชูตรี กดต.53 ต่างจงัหวดั 5,000.00 

59 จ่าย ด.ต.กฤษฎา  สารพงษ ์ กดต.53 บก.อก.ภ.8 5,000.00 

60 จ่าย ด.ต.สตัยา  สิทธิศกัดิ�   กดต.53 ต่างจงัหวดั 5,000.00 

61 จ่าย ด.ต.ศกัดิ� ชาย  รามจนัทร์  กดต.53 เกาะพะงนั 5,000.00 

62 จ่าย ด.ต.ธงชยั  ชยักิจ  กดต.53 บา้นนาเดิม 5,000.00 

63 จ่าย ด.ต.ชรินทร์  มากเกลื�อน กดต.53 กาญจนดิษฐ ์ 5,000.00 

64 จ่าย ด.ต.ภทัธศกัดิ�   นาทอง  กดต.53 พนุพิน 5,000.00 
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ลาํดบั                                             รายการ สงักดั จาํนวนเงิน 

65 จ่าย ด.ต.วทิยา  จรเสมอ กดต.53 เวยีงสระ 5,000.00 

66 จ่าย ด.ต.ชนตั  ทองสุวรรณ กดต.53 กาญจนดิษฐ ์ 5,000.00 

67 จ่าย ด.ต.สุวรรณ์  บิลยะรัตน์ กดต.53 เกาะสมุย 5,000.00 

68 จ่าย ด.ต.ชาํนาญ  พรศกัดา  กดต.53 เกาะสมุย 5,000.00 

69 จ่าย ด.ต.สมิง  ชูสุข  กดต.53 ศฝร.ภ.8 5,000.00 

70 จ่าย ด.ต.ปฏิภาณ  โพนพนันา กดต.53 ท่าชนะ 5,000.00 

71 จ่าย ด.ต.โสภณ  สวสัดิ� วงศ ์ กดต.53 พระแสง 5,000.00 

72 จ่าย ด.ต.ทวศีกัดิ�   ดว้งกิจ กดต.53 ต่างจงัหวดั 5,000.00 

73 จ่าย ด.ต.วรีะศกัดิ�   เพช็รศรี  กดต.53 ต่างจงัหวดั 5,000.00 

74 จ่าย ด.ต.วฒิุพงษ ์ พืชผล  กดต.53 กาญจนดิษฐ ์ 5,000.00 

75 จ่าย ด.ต.สิทธิโชค   กรููเฝียะ****กดต.53 บก.อก.ภ.8 5,000.00 

76 จ่าย ด.ต.เวช   อินนุรักษ ์ กดต.53 ท่าชนะ 5,000.00 

77 จ่าย ด.ต.สุนทร  ทองแดง กดต.53 ท่าชนะ 5,000.00 

78 จ่าย ด.ต.สมโชค  ยอ่มละเอียด  กดต.53 เกาะพะงนั 5,000.00 

79 จ่าย ด.ต.มาวนิ  วงศค์ช  กดต.53 ท่าชนะ 5,000.00 

80 จ่าย ด.ต.สนัติ  ผลเลิศ  กดต.53 ศฝร.ภ.8 5,000.00 

81 จ่าย ด.ต.เกรียงไกร  แซ่ฮ๋ง****กดต.53 ศฝร.ภ.8 5,000.00 

82 จ่าย ด.ต.จิราวฒัน ์ ทิพยนุ์รักษ*์***กดต.53 ไชยา 5,000.00 

83 จ่าย ด.ต.จิระวทุธ  ศรีวรัิกษ ์กดต.53 เคียนซา 5,000.00 

84 จ่าย ด.ต.สมเกียรติ  งามประดิษฐ ์ กดต.53 เวยีงสระ 5,000.00 

85 จ่าย ด.ต.สมชาย  ดวงมณี  กดต.53 ศฝร.ภ.8 5,000.00 

86 จ่าย ด.ต.ถวลิ  สุจริตธุระการ กดต.53 ต่างจงัหวดั 5,000.00 

87 จ่าย ด.ต.สมปรารถนา  ศิริวรรณ  กดต.53 ขนุทะเล 5,000.00 

88 จ่าย ร.ต.ต.สมยศ  ยศสิริพิมล  บิดาเสียชีวติ ดอนสกั 10,000.00 

89 จ่าย ด.ต.สมพงษ ์ สมสุข  กดต.53 พนม 5,000.00 

90 จ่าย ด.ต.ประเสริฐ  หนูพิชยั กดต.53 เมือง 5,000.00 

91 จ่าย ด.ต.วรายทุธ  โลหิตธาดา  กดต.53 ศฝร.ภ.8 5,000.00 

92 จ่าย ด.ต.มนตรี  สุขเสวยีด  กดต.53 เกาะสมุย 5,000.00 

93 จ่าย ด.ต.ฉตัรชยั  สวสัดี  กดต.53 พระแสง 5,000.00 

94 จ่าย ด.ต.หญิง สารภี  รองนาค  กดต.53 กก.สส.ภ.8 5,000.00 

95 จ่าย ด.ต.บุญโลม  มณีโชติ  กดต.53 นปพ. 5,000.00 

96 จ่าย ด.ต.สมศกัดิ�   สมภกัดี สวสัดิการ กดต.53 ไชยา 5,000.00 

97 จ่าย ด.ต.อนุวติั  รวยจินดา สวสัดิการ กดต.53 บ่อผดุ 5,000.00 
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ลาํดบั                             รายการ สงักดั จาํนวนเงิน 

98 จ่าย ด.ต.ชูชาติ  เพง็ปอภาร สวสัดิการ กดต.53 เสวยีด 5,000.00 

99 จ่าย ด.ต.ชยัทดั  อินทร์ท่าฉาง สวสัดิการ กดต.53 ตาํรวจนํ� า 5,000.00 

100 จ่าย ด.ต.ธนูศกัดิ�   รัตนคช สวสัดิการ กดต.53 บา้นนาเดิม 5,000.00 

101 จ่าย ด.ต.กิติศกัดิ�   บุญศรี สวสัดิการ กดต.53 เกาะสมุย 5,000.00 

102 จ่าย ด.ต.สมนึก  แสงสุรีย ์สวสัดิการ กดต.53 บ่อผดุ 5,000.00 

103 จ่าย ด.ต.ปลวชัร  มาศกสิน สวสัดิการ กดต.53 พนม 5,000.00 

104 จ่าย ด.ต.ถกล  ทองสมุทร สวสัดิการ กดต.53 บา้นตาขนุ 5,000.00 

105 จ่าย ด.ต.กิตติศกัดิ�   หอมเชื�อม สวสัดิการ กดต.53 โมถ่าย 5,000.00 

106 จ่าย ด.ต.สุเมธ  แกว้ท่าแค สวสัดิการ กดต.53 บ่อผดุ 5,000.00 

107 จ่าย ด.ต.สมภพ  เครืองา้ว สวสัดิการ กดต.53 ไชยา 5,000.00 

108 จ่าย ด.ต.วชัรินทร์  บาํรุง  กดต.53 ศฝร.ภ.8 5,000.00 

109 จ่าย ด.ต.ประภาส  สงัวรณ์กิจ กดต.53 บางมะเดื�อ 5,000.00 

110 จ่าย ด.ต.พนัธ์ศกัดิ�   ลาํใย กดต.53 บางมะเดื�อ 5,000.00 

111 จ่าย ด.ต.อนุเทพ  อินทชาติ  กดต.53 กก.สส.ภ.8 5,000.00 

112 จ่าย ด.ต.จาํรัส  อ่วมสกลุ กดต.53 ท่าฉาง 5,000.00 

113 จ่าย ด.ต.ธวชัชยั  ชะนางกลาง  กดต.53 ไชยา 5,000.00 

114 จ่าย ส.ต.ต.สราวฒิุ  จนัทร์คง  ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร ไชยา 1,000.00 

115 จ่าย ด.ต.ไกรรงค ์ โพธิรัตน ์ กดต.53 เสวยีด 5,000.00 

116 จ่าย ด.ต.เมธี  วรรณโร กดต.53 เมือง 5,000.00 

117 จ่าย ร.ต.ท.สรพงษ ์ชาํนาญกิจ  ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร เวยีงสระ 3,000.00 

118 จ่าย พ.ต.ท.ปฏิภาณ  ไชยรักษ ์ ค่านอนรักษาพยาบาล เสวยีด 2,000.00 

119 จ่าย ด.ต.นพดล  ศิลปา  กดต.53 คีรีรัฐนิคม 5,000.00 

120 จ่าย ด.ต.ทวยีศ  ตางจงราช  กดต53 ต่างจงัหวดั 5,000.00 

121 จ่าย ด.ต.อภิชาติ  สงัขะวชิยั  กดต.53 ต่างจงัหวดั 5,000.00 

122 จ่าย ด.ต.ธนวชิญ ์ แก่นแกว้ สวสัดิการ กดต.533 บา้นนาสาร 5,000.00 

123 จ่าย ด.ต.วชิิต  แกว้รักษา สวสัดิการ กดต.53 ต่างจงัหวดั 5,000.00 

124 จ่าย ด.ต.นพดล  สามเคี�ยม มารดานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ต่างจงัหวดั 3,000.00 

125 จ่าย ด.ต.นพดล  สามเคี�ยม มารดาเสียชีวติ ต่างจงัหวดั 10,000.00 

126 จ่าย ด.ต.นพดล  สามเคี�ยม สวสัดิการ กดต.53 ต่างจงัหวดั 5,000.00 

127 จ่าย ด.ต.สุเทพ  กงัวาฬ สวสัดิการ กดต.53 ต่างจงัหวดั 5,000.00 

128 จ่าย ด.ต.ประสาทวทิย ์ สุขเขียว สวสัดิการ กดต.53 ศฝร.ภ.8 5,000.00 

129 จ่าย ด.ต.วชัรินทร์  สงัขค์ร สวสัดิการ กดต.53 พนุพิน 5,000.00 

130 จ่าย ด.ต.สมพร  ดาํรัตนมณี สวสัดิการ กดต.53 ดอนสกั 5,000.00 
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ลาํดบั                            รายการ สงักดั จาํนวนเงิน 

131 จ่าย ด.ต.วชัรินทร์ ภกัดีพิทกัษก์ลุ สวสัดิการ กดต.53 ท่าฉาง 5,000.00 

132 จ่าย ส.ต.ท.นิกร  พวัพนัธ์ รับปริญญาตรี พนุพิน 1,000.00 

133 จ่าย ด.ต.สมชาย  ศรีมหาวาส  กดต.53 เมือง 5,000.00 

134 จ่าย ด.ต.ชยัณรงค ์ ไกรชู  กดต.53 พนม 5,000.00 

135 จ่าย ด.ต.หญิง ปิยธิดา  ยอดเจริญ  กดต.53 ศพฐ.8 5,000.00 

136 จ่าย ด.ต.นพดล  หลีวทิยานนท ์สวสัดิการ กดต.53 ศพฐ.8 5,000.00 

137 จ่าย ด.ต.พนาวรรณ์  หว้งทรัพย ์มารดานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล เมือง 3,000.00 

138 จ่าย ด.ต.สุรชยั  สุทธิช่วย สวสัดิการ กดต.53 เมือง 5,000.00 

139 จ่าย ส.ต.อ.สุบิน อุกเกีย รับขวญัทายาทใหม ่ ท่าฉาง 1,000.00 

140 จ่าย ด.ต.สมชาย  พืชผล สวสัดิการ กดต.53 เมือง 5,000.00 

141 จ่าย ด.ต.สุชรินทร์  นาคบุญช่วย สวสัดิการ กดต.53 ไชยา 5,000.00 

142 จ่าย ส.ต.ท.เตชวทิย ์ เมืองสง ภรรยานอนรักษาพยาบาล ท่าฉาง 1,500.00 

143 จ่าย ด.ต.ณฐัพล  ทบัทอง สวสัดิการ กดต.53 บา้นตาขนุ 5,000.00 

144 จ่าย ด.ต.วชิาญ  จตัตุพงศ ์สวสัดิการ กดต.53 ท่าฉาง 5,000.00 

145 จ่าย ด.ต.พงษพ์ิพฒัน ์ สุธาพจน์  กดต.53 บางมะเดื�อ 5,000.00 

146 จ่าย ด.ต.ไวยวชิญ ์ ยกทวน****คา่นอนรักษาพยาบาล เวยีงสระ 1,000.00 

147 จ่าย ด.ต.วฒันา  สองสมุทร  กดต.53 ไชยา 5,000.00 

148 จ่าย ร.ต.ต.กูศ้กัดิ�   ทิพยนุ์ย้  ค่านอนรักษาพยาบาล บาํนาญ 2,000.00 

149 จ่าย ด.ต.ชยัยศ  สวนานนท ์กดต.53 วภิาวดี 5,000.00 

150 จ่าย ด.ต.ประยรู  เทพนิมิตร  กดต.53 เวยีงสระ 5,000.00 

151 จ่าย ด.ต.สมเชาว ์ ชูเดช สวสัดิการ กดต.53 กาญจนดิษฐ ์ 5,000.00 

152 จ่าย ด.ต.บุญชยั  เร็วเรียบ สวสัดิการ กดต.53 กาญจนดิษฐ ์ 5,000.00 

153 จ่าย ด.ต.จกัรชาย  จิตรธรรม สวสัดิการ กดต.53 พระแสง 5,000.00 

154 จ่าย ด.ต.ศุภศิลป์  ชูสงคราม ภรรยานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล เมือง 500.00 

155 จ่าย ด.ต.ศุภศิลป์  ชูสงคราม บุตรนอนรักษาพยาบาล เมือง 2,000.00 

156 จ่าย ด.ต.สุพจน ์ เพชรช่วย สวสัดิการ กดต.53 เคียนซา 5,000.00 

157 จ่าย ด.ต.วสิิทธิ�   สงคช่์วย สวสัดิการ  กดต.53 เคียนซา 5,000.00 

158 จ่าย ด.ต.จาํรัส  สีนิล สวสัดิการ กดต.53 วภิาวดี 5,000.00 

159 จ่าย ร.ต.อ.กณัฌพ์ิทกัษ ์ พรหมวเิศษ นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ไชยา 1,000.00 

160 จ่าย ร.ต.อ.กณัฌพ์ิทกัษ ์ พรหมวเิศษ มารดานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ไชยา 2,000.00 

161 จ่าย ด.ต.วสุิทธิ�    เทือกสุบรรณ สวสัดิการ กตด.53 ศพฐ.8 5,000.00 

162 จ่าย ด.ต.ศุภชยั  บุญชู สวสัดิการ กดต.53 บา้นนาสาร 5,000.00 

163 จ่าย ด.ต.มลชยั  เศรษฐมาน สวสัดิการ กดต.53 บางมะเดื�อ 5,000.00 
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ลาํดบั                    รายการ สงักดั จาํนวนเงิน 

164 จ่ายด.ต.สุวชั  พวัพนัธ์ สวสัดิการ กดต.53 ตาํรวจนํ� า 5,000.00 

165 จ่าย ด.ต.สุรเดช  สุทธิรักษ ์สวสัดิการ กดต.53 ตาํรวจนํ� า 5,000.00 

166 จ่าย ด.ต.ปราโมท  ณ นุวงศ ์บิดาเสียชีวติ เคียนซา 10,000.00 

      919,000.00 
 

 

 

ทุนเพื�อสวสัดิการแก่สมาชิกยกมา   28 กุมภาพนัธ์ 2564                      9,407,977.89 บาท 

รับเงินจดัสรรจากศูนยป์ระสานงานปี 2563 จาก สส.ชสอ.      3,940.00 บาท 

รับเงินค่าบาํรุงศูนยป์ระสานงาน              40.00 บาท 

       ใช้ไป   ตั�งแต่วนัที� 1–3  มีนาคม 2564                                      919,000.00 บาท 

  คงเหลอื   31  มีนาคม  2564                           8,429,877.89 บาท  

    จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ. 

มติที�ประชุม      รับทราบ 

                                         รายชื�อสมาชิกที�เสียชีวติ และสหกรณ์ยงัไม่ไดจ่้ายเงินทุนสวสัดิการแก่ทายาท 
 

ลาํดบั ทะเบียน ชื�อ-สกลุ วนัที�เสียชีวติ กองทุนรอจ่าย หุน้ ประกนั หนี� ที�คา้ง คงเหลือ 

1 05462 ด.ต.ธีรชยั  ชูช่วย 26/01/2564 1,600,000 - จ่ายแลว้ 1,166,066.08 433,933.20 

2 04864 ร.ต.ต.สมศกัดิ�   ตองตวตัร์ 17/02/64 1,500,000 - จ่ายแลว้ 1,500,000.00  - 

      

 

      รวม   2  ราย  3,100,000.00        
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4.7  เรื�องการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ 

เลขานุการฯ  ในเดือน  มีนาคม 2564   สหกรณ์ไดจ่้ายเงินทุนสาธารณประโยชน ์ จาํนวน   19   รายการ 
 

ลาํดบั รายการ สังกดั จาํนวนเงิน 

1 จ่ายค่าพวงหรีดบุตร ร.ต.อ.บรรณดิษฐ์  อินทชยั พุนพิน 800.00 

2 จ่ายร.ต.ท.ณรงศกัดิ�   ศรีคิรินทร์ ค่าพวงหรีดมารดา บาํนาญ 800.00 

3 จ่ายค่าพวงหรีดมารดา พ.ต.ต.กมล  แคลว้พนัธ์ ท่าชนะ 800.00 

4 จ่าย พ.ต.ท.ธวชัชยั  ดีลิ�น ค่าพวงหรีดบิดา บาํนาญ 800.00 

5 จ่ายเงินสนบัสนุนโตะ๊มา้หินอ่อน รร.บา้นซอย 2  - 3,000.00 

6 จ่ายค่าพวงหรีดสมาชิก ร.ต.ท.เดชา  อมรจรรยาพนัธ์ เกาะสมุย 800.00 

7 จ่ายค่าพวงหรีดมารดา ด.ต.นพดล  สามเคี�ยม ต่างจงัหวดั 800.00 

8 จ่ายค่าพวงหรีดมารดา ร.ต.อ.ชาํนาญ  ชูประดิษฐ ์ บาํนาญ 800.00 

9 จ่ายค่าพวงหรีดภรรยา ร.ต.ท.พงศพศั  ปาละวงศ ์ บาํนาญ 800.00 

10 จ่ายค่าพวงหรีดมารดา ด.ต.วารินทร์  หนูแดง เมือง 800.00 

11 จ่ายค่าพวงหรีดบิดา ด.ต.ธงชยั  สังเพชร**** เวยีงสระ 800.00 

12 จ่ายค่าพวงหรีดบิดา ด.ต.สมควร  เพชรมุข ชยับุรี 800.00 

13 จ่ายค่าพวงหรีดบิดา ด.ต.เกริกไกร  หนูสุวรรณ ขนุทะเล 800.00 

14 จ่ายค่าพวงหรีด ด.ต.สนิท  สมกระษาปณ์ นปพ 800.00 

15 จ่ายค่าพวงหรีด พ.ต.ท.ประวี  อินทพฒัน์ บาํนาญ 800.00 

16 จ่ายค่าพวงหรีด ด.ต.อุทยั  วสิมิตะนนัท ์ ศฝร.ภ.8 800.00 

17 จ่ายค่าพวงหรีดบิดา ร.ต.อ.เสน่ห์  หีตอกัษร บาํนาญ 800.00 

18 จ่ายค่าพวงหรีด บิดา ด.ต.โกศล  บุญเกษม เมือง 800.00 

19 จ่ายค่าพวงหรีด ด.ต.วชัรินทร์  วชิิตแยม้ ท่าชนะ 800.00 

       รวม     19    ราย  17,400.00 
 
 

 

ทุนสาธารณประโยชน์  ยกมา   28  กุมภาพนัธ์  2564           541,506.75       บาท 

ใช้ไป   ตั�งแต่  1– 31  มีนาคม 2564                17,400.00       บาท 

 คงเหลอื   31  มีนาคม 2564                    524,106.75       บาท 

    จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ. 

มติที�ประชุม        รับทราบ 

 

 
 

        17 



  

ระเบียบวาระที�  4.8  เรื�องรับทราบการสรุปรายละเอยีดงบการเงิน   

ผู้จัดการ เสนอว่าในเดือน มีนาคม  2564  ซึ�งได้สรุปรายละเอยีดงบการเงินประจําเดือนอย่างย่อ ดังนี� 

 งบดุล      

สินทรัพย์      มีนาคม   2564   มีนาคม   2563  

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร             81,542,948.94              77,677,455.54   

 เงินฝากสหกรณ์อื�น             18,298,076.39              39,503,792.62   

 เงินลงทุน             563,193,000.00            551,185,000.00   

 ลูกหนี�ระยะสั�น+ระยะยาว        8,079,930,048.47         7,431,252,268.19   

 ที�ดินอาคารและอุปกรณ์             20,064,144.39              20,247,316.93   

 สิทธิการใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

                          40.73                       1,041.41   

 สินทรัพยอื์�น ๆ                   456,298.93                   313,608.59   

 รวมสินทรัพย์         8,763,484,557.85         8,120,180,483.28   

หนี�สิน       

 เงินรับฝาก          3,820,547,101.86         2,823,849,799.82   

 เงินกูย้มืภายนอก         1,358,319,900.00         1,934,800,000.00   

 หนี� สินอื�น ๆ              12,972,433.56              14,591,378.25   

 รวมหนี�สิน        5,191,839,435.42         4,773,241,178.07   

ทุน       

 ทุนเรือนหุ้น         3,173,405,220.00         2,996,788,670.00   

 ทุนสาํรอง             270,632,721.51            245,366,911.49   

 ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั  อื�น ๆ             22,101,396.68              20,607,449.21   

 กาํไรสุทธิ             105,505,784.24              84,176,274.51   

 รวมทุน          3,571,645,122.43         3,346,939,305.21   

 รวมหนี�สินและทุน         8,763,484,557.85         8,120,180,483.28   

 งบกาํไรขาดทุน     

     สะสม   เดือนนี�  % 

 รายได ้             226,327,149.97              42,688,721.55  100.00 

 ค่าใชจ่้าย             120,821,365.73              24,217,894.26  56.75 

 กาํไรสุทธิ             105,505,784.24  18,470,827.29  43.25 

 ซึ� งรายละเอียดต่าง ๆ ของงบการเงินตามเอกสารที�แนบ   

มติที�ประชุม          รับทราบ 
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เรื�องแถลงรายการ รับ – จ่าย ของสหกรณ์และงบการเงินประจําเดือน  มีนาคม  ดังนี� 
 

รายการ 
 กมุภาพนัธ์  2564  มนีาคม  2564 

รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ 

        เงนิสดคงเหลอืยกมาจากวนัก่อน .00 62,808.01 .00 88,192.79 

        ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย)์ สฎ 20,000.00 2,008,485.47 11,000.00 9,480.83 

        ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย)์ ศรีวชิยั 470,099,650.33 505,039,508.71 331,834,603.72 301,456,826.35 

        ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 63,000,000.00 65,000,000.00 .00 .00 

        ธนาคารกสิกรไทย(ออมทรัพย)์โลตสั 701,900.00 4,000,000.00 182,500.00 .00 

        ธนาคารออมสิน(ออมทรัพย)์สฎ. 118,025,000.00 120,000,000.00 .00 .00 

        ธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย)์ 260,000.00 .00 31,100,000.00 31,600,000.00 

 ธนาคารยโูอบี(ออมทรัพย)์ .00 .00 .36 1,000.36 

 ธนาคารยโูอบี(รายวนั) .00 .00 .00 10,000.00 

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

        เงินกูฉุ้กเฉิน 81,304,620.00 55,604,490.50 75,296,634.50 57,331,848.25 

 สวสัดิการยมืเงิน .00 .00 100,000.00 100,000.00 

        เงินกูส้ามญั 183,303,900.00 164,597,518.07 275,700,588.25 271,761,823.29 

        เงินกูส้ามญั-อาวธุปืน .00 251,401.00 49,900.00 278,811.50 

        เงินกูส้ามญั - เพื�อการศึกษา 11,670.00 3,540.00 10,000.00 2,740.00 

        เงินกูพ้ิเศษเพื�อการเคหะ .00 194,699.50 .00 1,012,703.25 

        เงินกูพ้ิเศษเพื�อความมั�นคง .00 1,417,826.75 2,200,000.00 1,306,577.00 

        เงินกูส้ามญั-ประกนัชีวติ 3,037,380.00 3,394,359.74 4,000.00 3,206,651.50 

        เงินกูส้ามญั-ประกนัอคัคีภยั .00 1,010.00 .00 1,005.13 

       ลูกหนี�ขาดสมาชิกภาพ .00 .00 .00 4,541.75 

       เงินกูพ้ิเศษเพื�อชาํระหนี�สถาบนัการเงินอื�น .00 49,577.50 690,400.00 34,616.00 

       เงินกูส้ามญัผูป้ระสบภยัโควดิ 19 21,500,000.00 4,252,125.87 11,520,000.00 3,385,202.75 

        เครื�องเขียนแบบพิมพ ์ 19,428.50 .00 37,000.00 .00 

        เงินทดรองจ่าย 50,000.00 50,000.00 158,900.00 21,900.00 

       ค่าเบี�ยประกนัจ่ายล่วงหนา้ .00 1,457.60 .00 .00 

       ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจแห่งชาติ(3.3) จก. 61,885.63 .00 .00 .00 

       สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลทกัษิณ จาํกดั 890.33 .00 722.20 .00 
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       ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจแห่งชาติ(3.7) จก. 20,168.15 .00 .00 .00 

       สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจชุมพร จาํกดั 1,166.19 .00 1,472.89 .00 

        เงินฝากออมทรัพย ์ 14,756,493.13 14,861,051.98 25,426,167.81 26,261,052.44 

        เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 69,274,068.97 64,488,248.17 101,860,076.00 65,575,234.66 

        เงินฝากประจาํ 12 เดือน 1,215,443.82 1,215,443.82 81,531,380.84 106,531,380.84 

        เงินฝากออมทรัพยท์วทีรัพย ์ 20,000.00 .00 .00 2,308,660.27 

        เงินฝากสะสมรายเดือน 24 เดือน .00 50,100.00 26,400.00 49,000.00 

        เงินฝากประจาํ 24 เดือน 23,513,624.68 48,513,624.68 4,555,002.75 87,555,002.75 

        เงินกูชุ้มนุมระยะสั�น 5,000,000.00 .00 5,000,000.00 .00 

        ตั�วสญัญาใชเ้งินออมสิน 120,000,000.00 .00 .00 .00 

        ตั�วสญัญาใชเ้งินแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 160,000,000.00 240,000,000.00 .00 .00 

        ตั�วสญัญาใชเ้งินธนาคาร ธ.ก.ส. 65,000,000.00 .00 .00 .00 

       เงินกู ้สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัระยะสั�น 66,672,000.00 .00 .00 .00 

      เงินกู ้สอ.โรงพยาบาลตาํรวจระยะยสว 3,340,000.00 200,000,000.00 3,340,000.00 .00 

       เงินกูชุ้มนุมโครงการพิเศษ 5 41,666,700.00 .00 41,666,700.00 .00 

        เงินรอจ่ายคืน 453,263.14 504,758.45 748,521.28 700,025.97 

        เงินรอตรวจสอบ .00 .00 328,023.86 .00 

        เงินรอนาํส่ง-สหกรณ์ต่างจงัหวดั 2,685,385.85 2,685,385.85 2,622,985.65 2,622,985.65 

        เงินรอนาํส่ง-ค่าประกนัอคัคีภยั 9,797.99 12,511.51 .00 651.63 

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย .00 .00 21,888.24 .00 

        ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย 687.98 665.36 665.35 2,584.10 

        เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมคา้งจ่าย   5,735.00  956.00        956.00  956.00 

        เงินรอนาํส่ง-ค่าประกนัชีวติ 15,596,563.74 3,143,683.87 150,247.31 66,707.48 

        เงินค่าสินไหม-รอจ่าย .00 .00 2,700,000.00 2,700,000.00 

        เงินบริจาคช่วยเหลือสมาชิกถูกออกจากราชการ .00 170,000.00 1,237,123.12 235,400.00 

        เงินรอชาํระหนี�  .00 17,465.00 .00 5,000.00 

        ทุนเรือนหุน้ 4,860,750.00 19,122,190.00 599,000.00 17,714,350.00 

ทุนสาํรอง .00 .00 .00 306,226.39 

        ทุนสาธารณะประโยชน ์ 10,400.00 .00 17,400.00 .00 

ทุนศึกษาอบรม .00 .00 18,880.20 .00 

        ทุนเพื�อสวสัดิการแก่สมาชิก 335,640.00 11,370.00 928,680.00 13,580.00 
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        ดอกเบี�ยรับเงินใหกู้ ้ 279,571.00      35,966,801.88  403,559.75      43,074,411.00  

        ดอกเบี�ยรับเงินฝาก .00 84,110.30 .00 2,195.45 

        ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ .00 1,900.00 .00 1,500.00 

        รายไดอื้�น ๆ .00 3,564.00 .00 4,598.00 

        ค่าธรรมเนียมออกสมุดเงินฝาก .00 750.00 .00 1,150.00 

        ค่าธรรมเนียมถอนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ .00 50.00 .00 965.00 

        ค่าธรรมเนียมเงินกูพ้ิเศษ .00 .00 .00 7,461.85 

        ดอกเบี�ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย ์ 479.36 .00 1,545,400.01 7,742.23 

        ดอกเบี�ยจ่ายเงินฝากประจาํ 4,729,068.50 .00 6,086,383.59 .00 

        ดอกเบี�ยจ่ายเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 6,620,712.42 .00 5,163,637.82 .00 

        ดอกเบี�ยจ่ายเงินกูชุ้มนุมระยะสั�น        1,171,726.03  .00        1,458,739.73  .00 

        ดอกเบี�ยจ่ายตั�วสญัญาใชเ้งินออมสิน 176,054.79 .00 .00 .00 

ดอกเบี�ยจ่ายเงินฝากออมทรัพยท์วทีรัพย ์ .00 .00 2,308,660.27 13,166.75 

ดอกเบี�ยจ่ายเงินฝากสะสมรายเดือน .00 .00 1,290.10 979.26 

        ดอกเบี�ยจ่ายตั�วสญัญาใชเ้งินแลนดแ์อนดเ์ฮาส์ 674,958.90 .00 856,109.57 .00 

        ดอกเบี�ยจ่ายเงินกูส้อ.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 65,302.03 .00 .00 .00 

        ดอกเบี�ยจ่ายตั�วสญัญาใชเ้งิน ธนาคาร ธ.ก.ส. 106,849.32 .00 .00 .00 

         ดอกเบี�ยจ่ายเงินกู ้สอ.โรงพยาบาลตาํรวจระยะยาว 204,986.30 .00 531,251.40 .00 

        ดอกเบี�ยจ่ายเงินกูชุ้มนุมโครงการพิเศษ 5 1,017,123.21 .00 1,164,383.38 .00 

        เงินเดือนเจา้หนา้ที� 489,320.00 .00 489,320.00 .00 

        ค่ารักษาพยาบาล 1,977.00 .00 .00 .00 

        เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,200.00 .00 .00 .00 

        เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 5,735.00 .00 5,735.00 .00 

        ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสาํนกังาน .00 .00 11,000.00 .00 

        ค่าซ่อมบาํรุงครุภณัฑ ์ .00 .00 17,690.00 .00 

       ค่าเบี�ยประกนัภยัอาคาร 4,846.29 .00 .00 .00 

        ค่าทาํความสะอาด 12,770.00 .00 12,770.00 .00 

        ค่ารับรองสมาชิก 5,295.00 .00 2,022.30 .00 

        ค่าสวสัดิการแก่สมาชิก 4,000,000.00 .00 4,279,999.00 .00 

        ค่าตอบแทน 146,500.00 .00 149,000.00 .00 

        เบี�ยประชุมกรรมการ 22,000.00 .00 23,500.00 .00 
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        ค่ารับรอง 14,397.00 .00 .00 .00 

        ค่าใชจ่้ายทั�วไป 10,638.00 .00 22,476.50 .00 

        ค่าธรรมเนียมธนาคาร 11,243.32 .00 6,723.86 .00 

        ค่าเบี�ยเลี�ยง 400.00 .00 2,400.00 .00 

        ค่าใชจ่้ายดาํเนินคดี 5,509.00 .00 4,204.80 .00 

        ค่าไฟฟ้า 8,485.47 .00 9,480.83 .00 

        ค่าโทรศพัท ์ 2,752.18 .00 4,002.15 .00 

        ค่านํ� าประปา 223.63 .00 223.63 .00 

        ค่าธรรมเนียมไปรษณีย ์ 15,054.00 .00 16,201.00 .00 

        ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัยานพาหนะ 3,440.00 .00 5,600.00 .00 

        ค่าตอบแทนนกัศึกษาฝึกงาน 4,000.00 .00 5,900.00 .00 

        ค่านํ� ามนั 10,960.00 .00 9,820.00 .00 

        ค่าของใชส้าํนกังาน 5,636.00 .00 2,368.00 .00 

       ค่าใชจ่้ายตามแผนกลยทุธ ์ 25,561.00 .00 26,631.00 .00 

        ค่าเช่าและพฒันาเวบ็ไซด ์ .00 .00 12,000.00 .00 

        ค่าเช่าเครื�องถ่ายเอกสาร 3,258.62 .00 2,838.56 .00 

        ค่าพาหนะ .00 .00 2,020.00 .00 

        เงนิสดคงเหลอืยกไปวนัต่อไป 88,192.79 .00 55,725.89 .00 

รวม 1,556,783,439.59 1,556,783,439.59 1,027,376,888.47 1,027,376,888.47 
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4.9  เรื�องรับทราบสภาพสมาชิกคงเหลอื 

เลขานุการฯ     เสนอวา่ ณ  วนัสิ�นเดือน มีนาคม  2564    มีจาํนวนสมาชิกคงเหลือจาํนวน   4,679 ราย 

                        ตามรายละเอียด  ดงันี�   

รายการ 
จาํนวนสมาชิก 

สามญั / คน สมทบ / คน 

ยอดยกมา  ณ  28  กุมภาพนัธ์ 2564 4,048 623 

รับเขา้ใหม่ระหวา่งเดือน   10 2 

  -   ลาออกระหวา่งเดือน – โอนออก- พน้สภาพ –เสียชีวติ    2 2 

คงเหลือ ณ สิ�นเดือน  มีนาคม 2564 4,056 623 

รวมทั�งสิ�น 4,679 

      จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม       รับทราบ 

4.10  เรื�องรับทราบผลการดําเนินไตรมาสที� 2  

เลขานุการฯ     ตามที�สหกรณ์ไดด้าํเนินงานมาครบไตรมาส  2 ประจาํเดือน  มกราคม-มีนาคม 2564  จึงไดน้าํ 

                        รายงานสรุปค่าใชจ่้ายตามแผนงบประมาณ ประจาํไตรมาส 2 เสนอคณะกรรมการเพื�อทราบ  

                        (ตามเอกสารแนบ) 

                                จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม     รับทราบ 

4.10  เรื�องรับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษา   

เลขานุการฯ      ดว้ยคณะกรรมการศึกษาไดป้ระชุมเมื�อวนัที� 29 มีนาคม 2564 จึงมีรายงานการประชุมใหท้ราบดงันี�  

                         ( ตามเอกสาร) 

                                                                  จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม     รับทราบ 
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ระเบียบวาระที�  5  เรื�องเพื�อพจิารณา 

5.1  เรื�องรับสมัครสมาชิกสมทบเข้าใหม่ 

เลขานุการฯ    เสนอในเดือน มีนาคม 2564  มีผูย้ื�นความจาํนงขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบ    2 ราย ไดแ้ก่ 
 

ลาํดบั ทะเบียน  ชื�อ -สกุล อาย ุ ที�อยู ่ ผูรั้บรอง/ทายาท 

1 11187 นางสาวจิราพร  พวงเพชร 49  อ.เมืองฯ   จ.ส.ฎ. ภรรยา ร.ต.อ.ปวตัน์พงศ ์พวงเพชร 

2 11188 นางราตรี  สุริฉาย 50  อ.เมืองฯ   จ.ส.ฎ. ภรรยา  ด.ต.สุวชิ  สุริฉาย 

            
 

                                 จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม    อนุมติัรับเขา้เป็นสมาชิกสมทบทั�ง 2 ราย 
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5.2  เรื�องรับสมัครสมาชิกสามัญเข้าใหม่ 

เลขานุการฯ     เสนอวา่ในเดือน  มีนาคม 2564    มีผูย้ื�นขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสามญั  จาํนวน    22  ราย 

                         ซึ� งไดต้รวจสอบเอกสารครบถว้นและถูกตอ้งตามระเบียบแลว้   ดงันี�  
 

ลาํดบั ทะเบียน ชื�อ - สกลุ สงักดั เงินเดือน หุน้/เดือน สอ หุน้ หนี�  

1 11189 ร.ต.อ.ประทีป  ชูประเสริฐ เคียนซา 22,980 1,400 ศชต. 218,000 746,208 

2 11190 ร.ต.อ.สุรสิทธิ�   หวานแกว้ พระแสง 35,810 5,000  -     

3 11191 ร.ต.อ.สนอง  ชูศรี ทางหลวง 36,400 2,000  -     

4 11192 ด.ต.สิทธิ� ทศัน ์ แสงมณีธรรม ท่องเที�ยว 35,220 2,000 กองปราบ 433,000 1,787,130 

5 11193 ด.ต.ธีรพงค ์ คิดโสดา บช.ปส. 31,340 3,000 กองปราบ ไม่ประสงคข์อโอนสมาชิก 

6 11194 ด.ต.วรีะพล  คงขนัธ ์ คีรีรัฐนิคม 26,670 1,500 ภูเก็ต 42,600 25,897 

7 11195 ด.ต.นที  ฉุน้เขา พนุพิน 34,680 1,900 ตชด.41 344,100 1,565,000 

8 11196 ด.ต.วนัชาติ  สุขแจ่ม ท่าฉาง 25,890 1,500 ตชด.41 291,000 1,349,000 

9 11197 ด.ต.อนุพนธ์  แสงมณี ท่าฉาง 26,270 1,500 ตชด.41 163,700 767,000 

10 11198 ด.ต.อภิเดช  พฒันสิงห ์ ท่าชี 32,450 1,800 ตชด.41 350,500 1,613,500 

11 11199 ด.ต.อนนัตพล  จนัทร์คงช่วย ท่องเที�ยว 27,490 1,600 กองปราบ 220,000 1,660,000 

12 11200 ด.ต.มานพ  ไชยบุรินทร์ เขานิพนั 31,880 1,800 ยะลา 483,200 2,096,797 

13 11201 ส.ต.อ.วรีะพงศ ์ ทองงาม บช.ปส. 16,790 1,000 กองปราบ ไม่ประสงคข์อโอนสมาชิก 

14 11202 ส.ต.อ.อดิศกัดิ�   เกษวชิิต เขานิพนั 15,540 1,000 ยะลา 194,300 351,589 

15 11203 ส.ต.ต.วชัรินทร์  รุ่งเรือง ภ.จว.สฎ. 14,060 800 ศฝร.ภ.8 88,900  - 

16 11204 ส.ต.ท.ณฤพล  ชูเนื�อง เกาะพะงนั 14,060 1,000 ศฝร.ภ.8 161,600 951,365 

17 11205 ส.ต.อ.ฉตัรชยั ชยัชนะ กาญจนดิษฐ ์ 18,020 1,100 นราธิวาส 190,400 315,629 

18 11206 ส.ต.ท.พงศศ์กัดิ�   แสงฉายศุภกร บางมะเดื�อ 13,570 900 ศฝร.ภ.8 167,200 951,365 

19 11207 ส.ต.ท.วสิษฐ  พลเพชร ท่องเที�ยว 14,810 900 ปทุมธานี 72,000 467,180 

20 11208 ส.ต.อ.นิติพงษ ์ ชุมแก่น เกาะสมุย 15,540 1,000 ปัตตานี 208,300 963,599 

21 11209 ส.ต.อ.ศุภกาญจน์  หนูทอง เกาะสมุย 16,540 1,000 ปัตตานี 184,500 563,556 

22 11210 ส.ต.อ.โสภณ  บุญแสวง บ่อผดุ 16,540 1,000 ปัตตานี 182,300 578,360 

   รวม  22  รายการ 34,700       
 

 

    จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม  อนุมติัรับเขา้เป็นสมาชิกสามญัทั�ง 22  ราย 
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5.3  เรื�องขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

เลขานุการฯ  ดว้ยในเดือน มีนาคม 2564   มีสมาชิกประสงคข์อโอนสภาพสมาชิกเขา้   19 ราย     
  

ลาํดบั ทะเบียน ชื�อ-สกลุ สงักดั หุน้ หนี� เงินกู ้   ยา้ยจาก สอ ภาระคํ�า 

1 10829 ด.ต.ภรภทัร  เมืองชู ตม.สฎ. 472,000 969,232.97 ตาํรวจนํ� า  - 

1. ธ.อาคารสงเคราะห์  2,968146.- ปกติ / 2.ธ.ธนชาต 136,530.-ปกติ / 3. ธ.อาคารสงเคราะห์ 1,051,625.- ปกติ  

  

2 11180 ร.ต.อ.ศรายทุธ เพชรหนู ท่าฉาง 142,000 218,917.28 นครบาล  - 

1.ธ.อาคารสงเคราะห์ 342,091.- ปกติ / 2.ธ.อาคารสงเคราะห์  52,281.- ปกติ / 3.บ.บตัรกรุงไทย 88,236.- ปกติ 

4.ธ.ไทยพาณิชน์ 11,612.- ปกติ / 5.บ.โตโ้ยตา้ 168,673.- ปกติ / 6.ธ.ไทยพาณิชน์  19,495.- ปกติ / 7.ธ.ไทยพาณิชน์  1,700.- ปกติ  

  

3 11192 ด.ต.สิทธิ� ทศัน ์ แสงมณีธรรม ท่องเที�ยว 433,000 1,801,530.00 ปราบปราม 1 

1.ธ.ออมสิน 68,916.- ปกติ / 2.ธ.กรุงเทพ 43,806.- ปกติ / 3.ธ.กรุงเทพ 5,196.-ปกติ / 4.ธ.ธนชาต 52,864.- ปกติ  

5. ธ.ออมสิน 423,919.- ปกติ / 6. ธ.ออมสิน  938,382.- ปกติ / 7.ธ.อาคารสงห์เคราะห ์228,599.- ปกติ / 

8.ธ.อาคารสงห์เคราะห์ 428,984.- ปกติ /  

  

4 11194 ด.ต.วรีะพล  คงขนัธ ์ คีรีรัฐนิคม 42,600 25,897.70 ภูเก็ต  - 

1.ธ.กรุงไทย  74,779.- ปกติ / 2. ธ.ออมสิน 32,196.- ปกติ / 3. ธ.ออมสิน 448,140.- ปกติ /  

                

5 11195 ด.ต.นที  ฉุน้เขา พนุพิน 344,100 1,565,000.00 ตชด.41  - 

1.ธ.ออมสิน 119,772.- ปกติ / 2. .ธ.ออมสิน  1,054,856.- ปกติ / 3.ธ.ธนชาต  359,453.- ปกติ 

                

6 11196 ด.ต.วนัชาติ  สุขแจ่ม ท่าฉาง 291,000 1,349,000.00 ตชด.41  - 

1.ธ.ออมสิน 462,186 .- ปกติ  

                

7 11192 ด.ต.อนุพนธ์  แสงมณี ท่องเที�ยว 163,700 767,000.00 ตชด.41  - 

1. ธ.ออมสิน  444,753.- ปกติ 

                

8 11198 ด.ต.อภิเดช  พฒันสิงห ์ ท่าชี 350,500 1,613,500.00 ตชด.41  - 

 1.ธ.กรุงไทย 503,662.- ปกติ / 2. ธ.ออมสิน 1,597,821.- ปกติ  

                

9 11200 ด.ต.มานพ  ไชยบุรินทร์ เขานิพนัธ ์ 483,200 2,096,796.76 ยะลา 2 

1.บ.อิออน  65,591. - ปกติ / 2.บ.ลีสซิ�ง กสิกรไทย 318,414.- ปกติ  

                

10 11203 ส.ต.ต.วชัรินทร์  รุ่งเรือง ภ.จว.สฎ. 88,900  - ศฝร.ภ.8 1 

 ตรวจสอบแลว้ไม่มีหนี� ในขอ้มูลเครดิต 
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ลาํดบั ทะเบียน ชื�อ-สกลุ สงักดั หุน้ หนี� เงินกู ้   ยา้ยจาก สอ ภาระคํ�า 

11 11204 ส.ต.ท.ณฤพล  ชูเนื�อง เกาะพะงนั 161,600 951,365.75 ศฝร.ภ.8 1 

1.บ.อยธุยา แคปปิตอล 42,464 .- ปกติ  

                

12 11205 ส.ต.อ.ฉตัรชยั ชยัชนะ กาญจนดิษฐ์ 190,400 369,467.62 นราธิวาส 4 

 ตรวจสอบแลว้ไม่มีหนี� ในขอ้มูลเครดิต 

                

13 11206 ส.ต.ท.พงศศ์กัดิ�   แสงฉายศุภกร บางมะเดื�อ 167,200 951,365.75 ศฝร.ภ.8 1 

 ตรวจสอบแลว้ไม่มีหนี� ในขอ้มูลเครดิต 

                

14 11207 ส.ต.ท.วสิษฐ  พลเพชร ท่องเที�ยว 72,000 467,180.67 ปทุมธานี  - 

 1.บ.บตัรกรุงไทย  7,150 .- ปกติ           

                

15 11208 ส.ต.อ.นิติพงษ ์ ชุมแก่น เกาะสมุย 208,300 963,299.25 ปัตตานี  - 

 1.บ.อิออน  54,110 .- ปกติ  / 2. ธ.ทิสโก ้ 106,920.- ปกติ  / 3. ธ.ธนชาต 472,177 .- ปกติ 

                

16 11209 ส.ต.อ.ศุภกาญจน์  หนูทอง เกาะสมุย 184,500 563,556.50 ปัตตานี 1 

1.ธ.อาคารสงเคราะห์  786,370. - ปกติ  

                

17 11210 ส.ต.อ.โสภณ  บุญแสวง บ่อผดุ 182,300 578,360.00 ปัตตานี 1 

1.ธ.ออมสิน 133,704.- ปกติ 

18 11189 ร.ต.อ.ประทีป  ชูประเสริฐ เคียนซา 218,000 746,208.00 ศชต.  - 

ตรวจสอบแลว้ไม่มีหนี� ในขอ้มูลเครดิต 

19 11202 ส.ต.อ.อดิศกัดิ�   เกษวชิิต เขานิพนัธ ์ 194,300 351,589.40 ยะลา - 

1.อิออน 65,591.-  ปกติ /  2. บ.ลิสซิ�ง กสิกรไทย 318,414.- ปกติ 

    รวมจาํนวน  17  รายการ 

                                   จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม   อนุมติัรับรับโอนสภาพสมาชิกเขา้ทั�ง 19 ราย 
                     

มีสมาชิกขอโอนสภาพออก  1  ราย 

1. ส.ต.อ.พงศพ์ล  ลีลาประดิษฐพ์งศ ์ เลขทะเบียน 10192  สังกดั สมาชิกต่างจงัหวดั มีทุนเรือนหุ้น 

117,200.-บาท ไม่มีหนี� เงินกู ้ไม่ติดภาระคํ�าประกนั  มีความประสงคโ์อนสภาพสมาชิกไป 

สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจนครศรีธรรมราช จาํกดั 

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม   อนุมติัให้โอนสภาพสมาชิกไปสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจนครศรีธรรมราช จาํกดั 
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 5.4  เรื�องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 

เลขานุการฯ เสนอวา่ในเดือน  มีนาคม  2564    มีสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ฯ  1 ราย 
   

                                 1.ด.ต.ธนัยพงศ ์ ตั�นวิริยวงศ ์ ทะเบียนสมาชิก  10743  สังกดั  กก.สส.ภ.จว.สฎ. 

               ลาออกเนื�องจากยา้ยไปต่างจงัหวดั  มีทุนเรือนหุน้ 175,100.-บาท   ไม่มีหนี� เงินกู ้  
        

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม       อนุมติัใหล้าออกได ้

5.5  เรื�องสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 

เลขานุการฯ เสนอวา่ในเดือน  มีนาคม  2564    ไดมี้สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ  5 ราย  คือ 

            1. ด.ต.อุทยั  วสิมิตะนนัท ์ เลขทะเบียน   10199  สังกดั  ศฝร.ภ.8 

   เนื�องจากเสียชีวติ  เป็นสมาชิก  19  ปี  3  เดือน  มีรายละเอียดดงันี�  

    -  มีทุนเรือน  645,800.-บาท 

    -  มีหนี� เงินกูร้วมทุกสัญญา   3,434,348.75  บาท 

   -  ไดรั้บสวสัดิการ    1,300,000.-บาท 

    -  มีกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  3 กรมธรรม ์ 1,500,000.-บาท 

    -  เมื�อนาํเงินต่างๆมาหกัลบหนี�แลว้  มีเงินคงเหลือคืนแก่ทายาทประมาณ 11,451.25 บาท 

      จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม        อนุมติัใหพ้น้สภาพสมาชิกโอนทุนเรือนหุน้ชาํระหนี� จ่ายเงินกองทุนฯที�เหลือคืนแก่ทายาท 

            2. ด.ต.สนิท  สมกระษาปณ์  เลขทะเบียน   04629  สังกดั  กก.สส.ภ.จว.วฎ 

   เนื�องจากเสียชีวติ  เป็นสมาชิก  28  ปี  6  เดือน  มีรายละเอียดดงันี�  

    -  มีทุนเรือน  567,800.-บาท 

    -  มีหนี� เงินกูร้วมทุกสัญญา   3,461,887.50  บาท 

   -  ไดรั้บสวสัดิการ    1,500,000.-บาท 

    -  มีกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  3 กรมธรรม ์ 1,500,000.-บาท 

    -  เมื�อนาํเงินต่างๆมาหกัลบหนี�แลว้  มีเงินคงเหลือคืนแก่ทายาทประมาณ 105,923.50 บาท 

      จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม       อนุมติัใหพ้น้สภาพสมาชิกโอนทุนเรือนหุน้ชาํระหนี� จ่ายเงินกองทุนฯที�เหลือคืนแก่ทายาท 
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      3. ด.ต.วชัรินทร์  วชิิตแยม้  เลขทะเบียน   06072 สังกดั  ท่าชนะ 

   เนื�องจากเสียชีวติ  เป็นสมาชิก  24  ปี  5  เดือน  มีรายละเอียดดงันี�  

    -  มีทุนเรือน  549,800.-บาท 

    -  มีหนี� เงินกูร้วมทุกสัญญา   3,568,646.75  บาท 

   -  ไดรั้บสวสัดิการ    1,400,000.-บาท 

    -  มีกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  3 กรมธรรม ์ 1,500,000.-บาท 

    -  เมื�อนาํเงินต่างๆมาหกัลบหนี�แลว้  สมาชิกมีหนี�คงคา้งอีก 118,664.75 บาท 

      จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม        อนุมติัใหพ้น้สภาพสมาชิกโอนทุนเรือนหุน้และเงินกองทุนฯชาํระหนี�และหนี� ส่วนที�เหลือแจง้ให้ 

       ทายาททราบหากมีเงินไดจ้ากภูธรจงัหวดัใหน้าํเงินมาชาํระหนี�  

           4. ร.ต.ท.เดชา  อมรจรรยาพนัธ์   เลขทะเบียน   003565  สังกดั  สภ.เกาะสมุย 

   เนื�องจากเสียชีวติ  เป็นสมาชิก  32  ปี  9  เดือน  มีรายละเอียดดงันี�  

    -  มีทุนเรือน  389,050.-บาท 

    -  ไม่มีหนี� เงินกู ้

   -  ไดรั้บสวสัดิการ    1,500,000.-บาท 

    -  ไม่มีกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

    -  เมื�อนาํเงินต่างๆมาหกัลบหนี�แลว้  มีเงินคงเหลือคืนแก่ทายาทประมาณ 1,889,050 บาท 

      จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม        อนุมติัใหพ้น้สภาพสมาชิกโอนทุนเรือนหุน้ชาํระหนี� จ่ายเงินกองทุนฯที�เหลือคืนแก่ทายาท 

            5. พ.ต.ท.ประว ี อินทพฒัน ์ เลขทะเบียน   03961  สังกดั  ขา้ราชการบาํนาญ 

   เนื�องจากเสียชีวติ  เป็นสมาชิก  30  ปี  10  เดือน  มีรายละเอียดดงันี�  

    -  มีทุนเรือน  589,000.-บาท 

    -  ไม่มีหนี� เงินกู ้ 

   -  ไดรั้บสวสัดิการ    1,500,000.-บาท 

    -  ไม่มีกรมธรรมป์ระกนัชีวติ  

    -  เมื�อนาํเงินต่างๆมาหกัลบหนี�แลว้  มีเงินคงเหลือคืนแก่ทายาทประมาณ 2,089,000.- บาท 

      จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม        อนุมติัใหพ้น้สภาพสมาชิกโอนทุนเรือนหุน้ชาํระหนี� จ่ายเงินกองทุนฯที�เหลือคืนแก่ทายาท 

 

 

 

 



  
48 

5.6  เรื�องสมาชิกผดินัดค่างวดชําระหนี� 

เลขานุการฯ ดว้ยมีสมาชิกผดินดัชาํระหนี�และยงัคงคา้งส่งค่างวด  ประจาํเดือน มีนาคม 2564  ดงันี�  

  1. สังกดัสมาชิกในจงัหวดั          จาํนวน  4  ราย 

  2. สังกดัสมาชิกต่างจงัหวดั         จาํนวน  8  ราย 

  3. สังกดั ขา้ราชการบาํนาญ         จาํนวน  6 ราย 

   4. สังกดั สมาชิกสมทบ            จาํนวน  4 ราย  

    จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม      สมาชิกในจงัหวดั ราย ด.ต.ภาสกร  บุญล่อง ไดโ้อนมาชาํระบางส่วน / สมาชิกต่างจงัหวดั 

                          ราย พ.ต.ท.ชนนัท ์ เมฆฉาย ใหท้าํหนงัสือทวงหนี�และขอหกัเพิ�ม / ราย ร.ต.ต.พิเชษฐ ์ รุ่นเจริญ  

   ใหท้าํหนงัสือถึง ผกก. และ ผบก. / ราย ด.ต.ศกัดิ� ดา  หนูขาว  ใหแ้จง้ผูค้ ํ�าประกนัดว้ย 

   สมาชิกขา้ราชการบาํนาญ ราย ด.ต.ธีรวฒิุ  คาํนวณ ติดตามเคร่งครัด / ราย ร.ต.ท.มกราฯ 

   ใหก้ารเงินเช็คยอดเงินการโอนในสมุดใหล้ะเอียด 

 

5.7  เรื�องทบทวนมติที�ประชุม ครั�งที� 7 เมื�อวนัที� 10 มีนาคม 2564 

เลขานุการฯ   ตามมติที�ประชุม ชุดที� 56  ครั� งที� 7/2564  ประชุมครั� งที� 10 มีนาคม 2564  ระเบียบวาระที� 5.6 

  เรื�อง สมาชิกผิดนดัค่างวดชาํระหนี�  โดยมีมติให้สมาชิก ราย ส.ต.ต.เกรียงศกัดิ�   ทรงศรี  อนุมติัให ้   

  พน้สภาพสมาชิกและโอนหุน้ชาํระหนี�  หนี� ที�เหลือโอนไปหกัผูค้ ํ�าประกนั ตั�งแต่เดือนเมษายน 2564    

  เป็นตน้ไป นั�น 

       จากมติที�ประชุมดงักล่าว สมาชิกไดติ้ดต่อขอชาํระหนี� ส่วนที�คา้งทั�งหมดเป็นปัจจุบนัแลว้ 

   จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทบทวนมติที�ประชุมครั� งที� 7/2564  ประชุมครั� งที� 10 มีนาคม 2564   
 

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม      อนุมติัใหท้บทวนมติที�ประชุม ชุดที� 56  ครั� งที� 7/2564  ประชุมครั� งที� 10 มีนาคม 2564  ระเบียบวาระ 

   ที� 5.6  เรื�อง สมาชิกผดินดัค่างวดชาํระหนี�  โดยมีมติใหส้มาชิก ราย ส.ต.ต.เกรียงศกัดิ�   ทรงศรี  ยงัคง 

   สมาชิกเหมือนเดิมเนื�องจากไดติ้ดต่อขอชาํระหนี� ส่วนที�คา้งทั�งหมดเป็นปัจจุบนัแลว้ 
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5.8   เรื�องพจิารณาจ่ายเงินกู้พเิศษ  

  เลขานุการฯ       ในเดือน   มีนาคม 2564   มีสมาชิกยื�นขอกูพ้ิเศษใชห้ลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั  จาํนวน  1 ราย  ดงันี�  
 

ลาํดบั ยศ-ชื�อ-สกลุ อาย ุ เงินเดือน เงินตาํแหน่ง ค่าหุน้ หนี� ฉุกเฉิน   หนี�   พศ หนี�   สามญั     ราคาประเมิน  ขอกูพ้ิเศษจาํนวน  ค่างวด/งวด 

1 ร.ต.อ.ภาณุมาศ  พทัราช 47 33,000 10,000 392,200 286,000 1,560,412.75 1,519,510.75 7,992,000 4,400,000 33,000/211 

 93/3   หมู่ 7  ถ.สร้างตนเอง    ต.ขนุทะเล   อ.เมืองฯ  จ.สุราษฎร์ธานี  

        จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา                                                      

          มติที�ประชุม     มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัจ่ายเงินกูจ้าํนวน 4,400,000.-บาท โดยให้ปิดสัญญาเงินกูทุ้กสัญญา 
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5.9  เรื�องจัดทาํโครงการอบรมคณะกรรมการเจ้าหน้าที�และผู้ตรวจสอบกจิการ  

เลขานุการฯ        เพื�อใหเ้ป็นไปตามแผนงานโครงการที�คณะกรรมการไดพ้ิจารณา ให้ดาํเนินการตามลาํดบั 

   จึงไดน้าํกิจกรรมโครงการอบรมคณะกรรมการเจา้หนา้ที�และผูต้รวจสอบกิจการ ซึ� งที�ประชุม 

   ใหญ่ไดอ้นุมติังบประมาณ จาํนวน 300,000.-บาท  ซึ� งที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ไดมี้ 

   มติประชุมครั� งที� 6 เมื�อวนัที� 10 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดอ้นุมติัโครงการฯแลว้นั�น  

    คณะกรรมการศึกษาไดป้ระชุมเมื�อวนัที� 29  มีนาคม 2564  ไดก้าํหนด วนัเวลา 

    และสถานที�  เพื�อเสนอที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ดงันี�  

   กาํหนด -  วนัที�  14 – 16  พฤษภาคม 2564 

    สถานที� -  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูตรัง จาํกดั 

      - สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสตูล จาํกดั 
                                              

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม       ใหเ้ลื�อนออกไปก่อน เนื�องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 กาํลงัแพร่ระบาดมากขึ�น 

5.10   เรื�องจัดทาํโครงการอบรมเจ้าหน้าที�ประจําหน่วย 
 

เลขานุการ เพื�อใหเ้ป็นไปตามแผนงานโครงการที�คณะกรรมการไดพ้ิจารณา ให้ดาํเนินการตามลาํดบั 

   จึงไดน้าํโครงการอบรมเจา้หนา้ที�ประจาํหน่วย  มาเพื�อดาํเนินการ ซึ� งที�ประชุม 

   ใหญ่ไดอ้นุมติังบประมาณ จาํนวน 150,000.-บาท  นั�น 

    คณะกรรมการศึกษาไดป้ระชุมเมื�อวนัที� 29  มีนาคม 2564  ไดก้าํหนด วนัเวลา 

    และสถานที�  เพื�อไดเ้สนอที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการอนุมติัโครงการ ต่อไป  

    กาํหนด -  วนัเสาร์ที�  22   พฤษภาคม 2564 

    สถานที� –  โรงแรมบรรจงบุรี 

    จ่ายค่าเบี�ยเลี�ยงคนละ 500.- บาท 
      

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม ใหเ้ลื�อนออกไปก่อน เนื�องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 กาํลงัแพร่ระบาดมากขึ�น 
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5.11  เรื�องต่อกรมธรรม์ประกนัชีวติกลุ่ม  

เลขานุการฯ        ตามที� สหกรณ์ไดจ้ดัทาํประกนัชีวติกลุ่มใหส้มาชิก  สาํหรับสมาชิกที�มีวงกูเ้งิน ระหวา่ง  

   1,00,001 -1,500,000.- บาท  ทุนประกนัจาํนวน 600,000  บาท  กบั บริษทัไทยสมุทรประกนัชีวติ 

   จาํกดั  คุม้ครองระหวา่งวนัที� 6 พฤษภาคม 2563  ถึง 5 พฤษภาคม 2564  เบี�ยประกนั 7,500.- บาท   

  นั�น  ปัจจุบนักรมธรรมป์ระกนัชีวติกลุ่มดงักล่าวจะหมดอายกุารคุม้ครองใน วนัที�  5  พฤษภาคม  

  2564   เพื�อสหกรณ์ไดเ้ตรียมการรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเนื�องทนัเวลา 

  การคุม้ครอง   จึงไดเ้สนอคณะกรรมการเพื�อไดพ้ิจารณา การจดัหาบริษทัประกนัชีวติเพื�อคุม้ครอง 

   สมาชิก ต่อไป  

                                                      จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม        ใหอ้อกประกาศเสนอขอ้มูลวนันี�  – วนัที� 28 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. 

 

5.12  เรื�องขอเชิญ ประชุม/อบรม/สัมมนา  

เลขานุการฯ  1. ดว้ยมีหนงัสือจาก  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั ขอเชิญเขา้รับการฝึกอบรม 

   หลกัสูตร “ การเงิน การบญัชี และการบริหาร สาํหรับกรรมการดาํเนินการ และผูจ้ดัการ รุ่น 13 

   ระหวา่งวนัที� 20-23 และ 26-28 เมษายน  ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม        ชสอ.เลื�อนการสัมมนา 

เลขานุการฯ  2. ดว้ยมีหนงัสือจาก  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั ขอเชิญเขา้รับการฝึกอบรม 

   หลกัสูตร “ การบริหารงานสหกรณ์ภายใตก้ฎกระทรวงใหม่และกฎหมายสหกรณ์ 

   ระหวา่งวนัที�  5-7 พฤษภาคม  2564  ณ  โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม        ชสอ.เลื�อนการสัมมนา 

เลขานุการฯ  3. ดว้ยมีหนงัสือจาก  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั ขอเชิญประชุมใหญ่ 

   ประจาํปี 2564  ในวนัเสาร์ที� 12 มิถุนายน 2564  ณ อาคารอิมแพค็ ฮอลล5์-6 อิมแพค็เมืองทองธานี 

   จึงขอใหส้หกรณ์แต่งตั�งผูแ้ทนของสหกรณ์ 1 คน 

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม       แต่งตั�ง ร.ต.อ.สุวทิย ์ มากดว้ง  ประธานกรรมการ เป็นตวัแทน ผูส้ังเกตการณ์แจง้ที� วรรณดีฯ 
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5.13  เรื�องขอไถ่ถอนโฉนดที�ดิน  

เลขานุการฯ   ไดมี้สมาชิกขอไถ่ถอนโฉลดที�ดินคืน จาํนวน 2 ราย ไดแ้ก่ 

1. พ.ต.อ.เอกวฒิุ  เสน่ห์พร  เลขทะเบียน  08365 สังกดั ขา้ราชการบาํนาญ 

    ขอไถ่ถอนโฉนดที�ดินเลขที� 93658  เนื�องจากไดช้าํระหนี�ครบตามสัญญาแลว้ 

2. ร.ต.ท.สันทดั  ขวญัเมือง  เลขทะเบียน  01714 สังกดั ขา้ราชการบาํนาญ 

    ขอไถ่ถอนโฉนดที�ดินเลขที� 16257  เนื�องจากไดช้าํระหนี�ครบตามสัญญาแลว้ 
 

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม      อนุมติัใหไ้ถ่ถอนไดท้ั�ง 2 คน 

5.14  เรื�องขออนุมัตหิยุดให้บริการสมาชิก 

เลขานุการฯ        สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ได้กาํหนดจดัทาํโครงการอบรมคณะกรรมการ 

                         เจา้หนา้ที�และผูต้รวจสอบกิจการ โดยการศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพยค์รูตรัง จาํกดั ในระหวา่ง 

                         วนัที�  14-16  พฤษภาคม  2564  จึงเสนอคณะกรรมการเพื�ออนุมัติให้สหกรณ์หยุดให้บริการ 

                          แก่สมาชิก ในศุกร์ที�  14 พฤษภาคม  2564  เป็นเวลา 1 วนั    

   จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา                                                     

มติที�ประชุม      ใหเ้ลื�อนออกไปก่อนเนื�องจากเลื�อนโครงการฯ 
 

5.15  เรื�องขอขยายวงเงินกู้สามัญ เจ้าหน้าที� 

เลขานุการฯ        ด้วยเจ้าหน้าที� ซึ� งเป็นสมาชิกสมทบจาํนวน 7 คน มีความประสงค์ขออนุมัติขยายวงเงินกู ้

                          สามญัจากเดิม 2,300,000.- บาท ขอขยายเป็น 3,000,000.-บาท เพื�อเป็นขวญัและกาํลังใจ และ 

                  และช่วยเสริมสภาพคล่องความเป็นอยูข่องเจา้หนา้ที� ใหดี้ยิ�งขึ�น 

   จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา                                                     

มติที�ประชุม      อนุมติัใหข้ยายวงเงินกู ้ 2,700,000.-บาท 
 

5.16  เรื�องการจ่ายเงินสวสัดิการเพื�อการสงเคราะห์ศพ 

เลขานุการฯ        ตามระเบียบ วา่ดว้ยทุนเพื�อสวสัดิการสมาชิก พ.ศ. 2564  ขอ้  12.9 

    12.9 จ่ายเป็นเงินบาํเพญ็กุศลศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรที�ชอบดว้ยกฎหมายแต่ไม่รวมถึงบุตร 

   บุญธรรมของสมาชิก โดยจ่ายให้รายละ 10,000.-บาท จึงเห็นควรว่าวนัที� คณะกรรมการไปวาง 

   พวงหรีดใหน้าํเงินไปมอบดว้ยพร้อมป้ายสวสัดิการ  

    จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา                                                     

มติที�ประชุม       เห็นชอบให้คณะกรรมการที�ไปวางพวงหรีดนาํเงินไปมอบดว้ยพร้อมป้ายสวสัดิการ โดยใหส้มาชิก 

   เซ็นรับเงินตามเอกสารที�สหกรณ์ใหไ้ป ส่วนเอกสารประกอบอื�นๆใหส้มาชิกนาํมาแนบภายหลงัได ้
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5.17  เรื�องพจิารณาบุคลากรดีเด่นประจําไตรมาส 2 

เลขานุการฯ        ตามที�สหกรณ์ไดพ้ิจารณาบุคลากรดีเด่นทุกๆรอบไตรมาส นั�น  สาํหรับครบไตรมาสที� 2 

ระหวา่งเดือน  มกราคม – มีนาคม 2564  จึงไดเ้สนอคณะกรรมการเพื�อพิจารณา กรรมการ, 

เจา้หนา้ที� และสมาชิก  เป็นบุคลากรดีเด่นประจาํไตรมาส ดงักล่าว 

    จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา                                                     

มติที�ประชุม       กรรมการไดแ้ก่ ด.ต.อรุณ  เกิดแกว้ , เจา้หนา้ที� ไดแ้ก่ น.ส.กรษิรักษ ์จนัทรวชิิต และสมาชิกไดแ้ก่ 

   ร.ต.ต.ชูชาติ  เพง็ปอภาร สมาชิก สภ.เสวยีด 

 

5.18  เรื�องเอกสารประกอบโครงการเงินกู้สามัญเพื�อประกอบอาชีพเสริม 

เลขานุการฯ  ตามที�สหกรณ์ไดอ้นุมติัเงินกูส้ามญัเพื�อประกอบอาชีพเสริมแก่สมาชิก  เพื�อนาํไปต่อยอดธุรกิจหรือ 

   ประกอบอาชีพเสริมเพิ�มรายได ้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกและครอบครัวมีรายไดเ้พิ�มขึ�น  

   เพื�อความเป็นอยู่ที�ดีขึ�น เพื�อคณะกรรมการไดพ้ิจารณาคาํขอกูข้องสมาชิกให้ไปในทิศทางเดียวกนั 

   จึงเห็นควรกาํหนดใหส้มาชิกแนบเอกสารเพื�อประกอบการพิจารณาใหเ้งินกู ้ 

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม      ใหอ้อกประกาศใหส้มาชิกทราบ ในการส่งเอกสารเพื�อขอกูเ้งินสามญัเพื�อประกอบอาชีพเสริม ดงันี�  

1. คาํขอกูแ้ละสัญญาเงินกูส้ามญั เพื�อประกอบอาชีพเสริม 

2. สาํเนาบตัรประชาชน/บตัรขา้ราชการ สาํเนาทะเบียนบา้น  ผูกู้ ้และผูค้ ํ�าประกนั   

3. สลิปเงินเดือนของกรมบญัชีกลาง (ผูกู้)้  ที�เจา้หนา้ที�การเงินรับรองความถูกตอ้ง 

4. เอกสารโครงการประกอบอาชีพเสริม 

5. เอกสารประกอบอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการที�ยื�นขอกู ้ เช่น 

    5.1  หนงัสือจดทะเบียนสถานประกอบการ ธุรกิจ หรือ ร้านคา้ 

    5.2  หนงัสือเอกสารเกี�ยวกบัที�ดิน เช่น โฉนด, นส.3 หรือ อื�นๆ 

    5.3  หนงัสือสัญญาเช่าอาคาร สถานที� หรือที�ดิน 

    5.4  รูปถ่ายสถานที�ประกอบอาชีพเสริม 

    5.5  เอกสารการซื�อ – ขาย วสัดุ อุปกรณ์ และวตัถุดิบต่างๆ 

    5.6  เอกสารอื�นๆ 
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5.19  เรื�องรับเงินฝากของสมาชิกสมทบ 

เลขานุการฯ   เพื�อใหเ้ป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน เรื�องการรับฝากเงินของสมาชิกสมทบที�ไม่ใช่ทายาท 

ของสมาชิก เพื�อใหฝ่้ายการเงินปฎิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม      ใหฝ่้ายการเงินทาํตามคาํแนะนาํของผูต้รวจการณ์สหกรณ์หรือตงัแต่วนัที� ที�ไดรั้บหนงัสือจาก 

   ผูต้รวจการณ์สหกรณ์ 

 

5.20  เรื�องกาํหนดเวลาให้บริการทางการเงิน 

เลขานุการฯ   เนื�องจากปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ -19 ไดร้ะบาดเพิ�มมากยิ�งขึ�น เพื�อเป็น

การลดความเสี�ยง ธนาคารต่างจึงไดมี้การเลื�อนเวลาปิดรับฝากเงินเร็วขึ�น เป็นเวลา 15.30 น. ดงันั�น 

สหกรณ์จึงตอ้งเลื�อนเวลาให้บริการทางการเงินดว้ยเพื�อตอ้งนาํเงินไปฝากธนาคาร 

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม      อนุมติัใหเ้ลื�อนเวลาปิดบริการทางการเงินเวลา 14.30 น. แจง้ใหส้มาชิกทราบ 

 

5.21  เรื�องการช่วยเหลอืสมาชิกที�ติดโรคโควดิ- 19 

เลขานุการฯ   เนื�องจากปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ -19 ไดร้ะบาดเพิ�มมากยิ�งขึ�น  สหกรณ์ฯ 

จึงไดต้ระหนกัและเล็งเห็นความลาํบากของสมาชิกหากมีสมาชิกของสหกรณ์ไดติ้ดโรคโควดิ-19 

จึงเสนอคณะกรรมการวา่ เห็นควรหาแนวทางช่วยเหลือสมาชิกดงักล่าว 

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม      หากมีสมาชิกคนใดติดโรคโควิด-19 แจง้ใหส้หกรณ์ทราบ เพื�อช่วยเหลือในค่าใชจ่้ายโดยอนุมติัให ้

              ลดส่งค่าหุน้ไดต้ ํ�าสุด100 บาท และงดส่งเงินตน้เงินกูส้ามญัโดยใหส่้งเฉพาะดอกเบี�ยได ้และลดอตัรา 

   ดอกเบี�ยคงเหลือ 1 บาท/ ปี  เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยจะลดค่าหุน้และดอกเบี�ยใหใ้นเดือนที�ยื�นเอกสาร 
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5.22  เรื�องการส่งเอกสารของสมาชิก ทางไลน์ แฟกซ์ 

เลขานุการฯ      เนื�องจากขณะนี�การระบาดของโควิด 19 ยิ�งมีความรุนแรง หากไม่มีความจาํเป็นขอความกรุณา 

ลดการไปที�สหกรณ์ฯ โดยจาํกดัการเขา้ใชบ้ริการในสหกรณ์ฯการส่งเอกสารต่างๆขอใหส่้งทาง

ไปรษณีย ์การติดต่อฝากเงิน ขอใหโ้อนเขา้บญัชี   เมื�อโอนแลว้แจง้ใหเ้จา้หนา้ที�หรือกรรมการทราบ

ทางไลน์ หรือโทร 077-201164-5  หากตอ้งการถอนเงินขอใหเ้ขียนเป็นหนงัสือ ส่งทางแฟกซ์ 

 077-221515  หรือทางไลน์ของเจา้หนา้ที�หรือกรรมการ พร้อมแจง้เลขบญัชีกรุงไทยของสมาชิก  

ทางสหกรณ์ จะโอนเงินใหว้นัละ 3 รอบ เชา้ เที�ยง เยน็ โดยขอใหส่้งไม่เกิน 14.00 น. กรณีกูเ้งินให้

ส่งเอกสารทางไปรษณีย ์หากมีขอ้สงสัย สอบถามไดที้� 077-201164-5 หรือเบอร์โทรคณะกรรมการ

ไดทุ้กท่าน  

    จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม       ประชาสัมพนัธ์ใหส้มาชิกทราบโดยทั�วกนั 

 

ระเบียบวาระที� 6.  เรื�องอื�น ๆ ตามแต่จะมีผู้เสนอ 

ผู้เสนอฯ               - ไม่มี - 

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม           - ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที� 7  เรื�องรับรองรายงานการประชุม 

เลขานุการฯ เสนอคณะกรรมการเพื�อรับรองรายงานการประชุมชุดที� 56  ครั� งที�  8  วนัที�  16  เมษายน 2564 

       จึงเสนอที�ประชุมเพื�อรับรองรายงานการประชุม. 

มติที�ประชุม       รับรองรายงานการประชุมชุดที� 56  ครั� งที�  8  วนัที�  16  เมษายน 2564 

 

 

เลิกประชุม  15.30  น. 

         

          (ลงชื�อ)ร.ต.อ.สุวทิย ์ มากดว้ง        ประธานในที�ประชุม 

                     (ลงชื�อ)ด.ต.กฤษฎา  เตวชิชะนนท ์ เลขานุการ/จดบนัทึก 

 


