รายงานประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 56 ครั้งที่ 10/2564
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสุราษฎร์ธานี จากัด
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

1
2
3
4

เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่ องติดตามความก้าวหน้าที่ประชุมครั้งก่อน
เรื่ องรับทราบรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่ องเพื่อทราบ
4.1 เรื่ องรายงานสถานภาพสมาชิกต่างจังหวัด
4.2 เรื่ องแถลงรายการให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นแก่สมาชิก
4.3 เรื่ องการจ่ายเงินกูส้ ามัญ
4.4 เรื่ องการเปลี่ยนแปลงค่าหุน้ รายเดือน
4.5 เรื่ องแถลงเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกกรณี ถูกออกจากราชการ
4.6 เรื่ องจ่ายเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก
4.7 เรื่ องการจ่ายเงินทุนสาธารณะประโยชน์
4.8 เรื่ องแถลงรายการรับ – จ่ายเงินของสหกรณ์ และงบทดลองประจาเดือน
4.9 เรื่ องรับทราบสมาชิกคงเหลือประจาเดือน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่ องรับสมัครสมาชิกสมทบเข้าใหม่
5.2 เรื่ องรับสมัครสมาชิกสามัญเข้าใหม่
5.3 เรื่ องขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์
5.4 เรื่ องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์
5.5 เรื่ องสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
5.6 เรื่ องสมาชิกผิดนัดค่างวดชาระหนี้
5.7 เรื่ องพิจารณาจ่ายเงินกูพ้ ิเศษ
5.8 เรื่ องขอเชิญ ประชุม/อบรม/สัมมนา
5.9 เรื่ องประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่ อง กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์
5.10 เรื่ องกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก
5.11 เรื่ องกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกสมทบ
5.12 เรื่ องขอไถ่ถอนโฉนดที่ดิน
ระเบียบวาระที่ 6. เรื่ องอื่น ๆ ตามแต่จะมีผเู ้ สนอ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่ องรับรองรายงานการประชุม
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รายงานประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 56 ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสุราษฎร์ธานี จากัด
*********************************************************
กรรมการร่ วมประชุม 11 คน ได้แก่
ประชุมในห้อง 6 คน ได้แก่
1. ร.ต.อ.สุวิทย์
2. ด.ต.จิรศักดิ์
3. ร.ต.อ.หญิงลภัส
4. ด.ต.กฤษฎา
5. ด.ต.อรุ ณ
6. ด.ต.สุริยะ

มากด้วง
เรื องเวช
บุญเรื อง
เตวิชชะนนท์
เกิดแก้ว
ด้วงคง

ประธานกรรมการ
รองประธาน
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประชุมทาง วีดีโอคอล 5 คน ได้แก่
1. ร.ต.ต.วรานนท์
รักษ์หนู
รองประธาน
2. ด.ต.วรศักดิ์
ร่ มโพธิ์ทอง เลขานุการ
3. พ.ต.ท.ธงชัย
ทองใหญ่
กรรมการ
4. ด.ต.ธเนศ
พงศ์จนั ทร์เสถียร กรรมการ
5. ด.ต.วีระโชติ
อ่อนเอี่ยม
กรรมการ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม 2 คน ได้แก่
1.นายประทักษ์
เพชรวาริ นทร์ ผูจ้ ดั การ
2.นางวรรณดี
ทองสง่า
หัวหน้าธุรการ
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
คณะกรรมการดาเนินการ จานวน 11 คน มาประชุมจานวน 11 คน ครบองค์ประชุม
ร.ต.อ.สุ วทิ ย์ มากด้ วง ตาแหน่ง ประธานกรรมการ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ
- วันนี้เป็ นการประชุมประจาเดือน ซึ่งได้มีกรรมการแจ้งประชุมทาง วีดีโอคอล 5 คน และประชุม
ในห้องประชุม 6 คน กรรมการมาประชุมครบทุกคน
-ได้รับหนังสือจากสานักงานสหกรณ์จงั หวัด ประกาศนายทะเบียน เรื่ องการกาหนดอัตราดอกเบี้ย
เงินรับฝาก ซึ่งได้บรรจุเข้าในวาระแล้ว
มติที่ประชุม..................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องติดตามผลความก้าวหน้ า ตามมติทปี่ ระชุมครั้งก่อน
เลขานุการฯ 2.1 เรื่องติดตามสมาชิกที่ผดิ นัดชาระหนีแ้ ละยังคงค้างส่ งค่างวด ประจาเดือน เมษายน 2564
ฝ่ ายติดตามทวงหนี้ได้ติดตามอย่างเคร่ งครัดแล้ว ตามรายละเอียด ดังนี้(ตามเอกสารแนบ)
1. สังกัดสมาชิกในจังหวัด จานวน 4 ราย ติดตามได้ 2 ราย คงค้าง 2 ราย
2. สังกัดสมาชิกต่างจังหวัด จานวน 7 ราย ติดตามได้ 1 ราย คงค้าง 6 ราย
3. สังกัด ข้าราชการบานาญ จานวน 6 ราย ติดตามได้ 3 ราย คงค้าง 3 ราย
4. สังกัด สมาชิกสมทบ จานวน
2 ราย ติดตามได้ 1 ราย คงค้าง 1 ราย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
2.2 สมาชิกถูกบังคับคดี และล้มละลาย จานวน 17 ราย ดังนี้
2.1 สมาชิกล้มละลาย
2.1.1 ร.ต.ต.ศักดิ์ชาย ชาติแก้ว ได้เสียชีวติ เมื่อ 23 มิ.ย.2561
2.1.2 ด.ต.วินยั ช่วยผดุง
2.1.3 ด.ต.มีนา บุญมี
2.1.4 พ.ต.ท.อธิการ อัครกุล
2.1.5 พ.ต.ท.พเยา มณี รัตน์
2.1.6 ร.ต.อ.จงรัตน์ จางวาง
2.2 สมาชิกถูกพิทกั ทรัพย์
2.2.1 พ.ต.อ.ฉลอง ทองศรี สงั ข์
2.2.2 ด.ต.พินิจ วงศ์จินดา
2.2.3 ด.ต.คธายุทธ ชาตวิทยา
2.2.4 พ.ต.ท.ศิวนาถ ลอดคูบอน
2.2.5 ด.ต.ไพรวัลย์ วิไลวัลย์
2.2.6 ด.ต.สัญญา ไกรเจริ ญ
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2.3 สมาชิกถูกอายัดทรัพย์ขายทอดตลาด
2.3.1 ร.ต.อ.หญิง ศิริกรณ์ รัฐศิริกาญจน์
2.3.2 พ.ต.ท.สารวล เพชรสถิต
2.3.3 พ.ต.อ.ปวร พรพรหมมา
2.3.4 พ.ต.ท.สุทิน ย้อยสวัสดิ์

- สมาชิ ก ราย ด.ต.สัญ ญา ไกรเจริ ญ นั ด ประชุ ม เจ้าหนี้ วัน ที่ 22 เมษายน 2564 ยื่น ค าร้ อ งต่ อ
กรมบังคับคดีจงั หวัดสุราษฎร์ธานี ขอเลื่อนประชุมเจ้าหนี้ เนื่ องจากลดการแพร่ ระบาดของโรคไวรัส
โควิด-19 นัดประชุมวันไหนแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
- สมาชิกรายอื่นๆในเดือน เมษายน 2564 ไม่มีการเคลื่อนไหว แต่อย่างใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

2.3 เรื่องการทาประกันโควิด-19 ให้ สมาชิก
เลขานุการฯ ตามที่คณะกรรมการมีมติตกลงทาประกันภัยโควิดให้สมาชิกกับบริ ษทั อาคเนย์เบี้ยประกัน 499 บาท
ต่อทุนประกัน จานวน 100,000.-บาท และคุม้ ครองอุบตั ิเหตุกรณี เสียชีวิต 100,000.-บาท และได้
มีสมาชิกซึ่งทาประกันโควิดกับบริ ษทั อาคเนย์ไว้แล้วจานวน 8 ราย สหกรณ์จึงได้ทาประกันโควิด
กับบริ ษทั วิริยะประกันภัย ค่าเบี้ยประกัน 399.-บาท โดยสหกรณ์เป็ นผูจ้ ่ายเบี้ยประกันให้สมาชิกทุกคน
รวมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ยกเว้นสมาชิกสมทบ โดยให้ใช้งบประมาณจากทุนสวัสดิการแก่สมาชิก
รวมจานวนสมาชิกทั้งหมด 4,083 คน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบเรื่องของหน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง
ผูเ้ สนอฯ

สานักงานสหกรณ์จงั หวัด
: ไม่ได้เข้าประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการฯ

มติที่ประชุม

ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ พ.ต.ท.หญิงจินตนา สิทธิฤทธิ์ และ ร.ต.อ.นฤคม คุ่ยยกสุย ได้ดาเนินการ
ตรวจสอบเอกสารประจาเดือน เมษายน 2564 จึงได้รายงาน ดังนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ.
รับทราบ
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รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ตารวจสุ ราษฎร์ ธานี จากัด
ประจาเดือน เมษายน 2564
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสุราษฎร์ธานี จากัด
ตามที่ ที่ ป ระชุ มใหญ่ สามัญ ประจ าปี 2563ได้เลือ กตั้งให้ข ้าพเจ้า พ.ต.ท.หญิ ง จิ น ตนา สิ ท ธิ ฤทธิ์ และ
ร.ต.อ.นฤคม คุ่ยยกสุย เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสุราษฎร์ธานี จากัด ข้าพเจ้าพร้อมคณะได้เข้า
ตรวจสอบกิจการประจาเดือนเมษายน 2564 จึงขอเสนอรายการที่ตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่ควร
แก้ไข รายละเอียด ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อให้ทราบการดาเนิ นงานด้านต่า ง ๆ ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจสุ ราษฎร์ ธานี จากัด1.2 เพื่อ
แนะนาการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
1.3 เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบรายงานประชุมครั้งที่7/2564 วาระการประชุประจาเดือน6/2564
2.2 ตรวจสอบงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
2.3 ตรวจสอบงบทดลองประจาเดือน
2.4 ตรวจสอบการดาเนินโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตารวจฯ
(อยูร่ ะหว่างตรวจสอบ)
3. ผลของการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะ
การดาเนินการตามข้อ 2.1-2.3สหกรณ์ดาเนินการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

พ.ต.ท.หญิง
(จินตนา สิทธิฤทธิ์)
หัวหน้าผูต้ รวจสอบกิจการฯ
ร.ต.อ.
(นฤคม คุ่ยยกสุย )
ผูต้ รวจสอบกิจการฯ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ ทราบ
ผู้จดั การฯ
4.1 เรื่องรายงานสถานภาพสมาชิกต่างจังหวัด
เสนอว่าในเดือน เมษายน 2564 สหกรณ์ มีสมาชิกซึ่งเป็ นสมาชิกต่างจังหวัด จานวน 724 ราย
ระหว่างเดือน รับชาระหุน้
รับชาระหนี้
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ทุนเรื อนหุน้ คงเหลือ
หนี้สินคงเหลือ
( ส่ วนต่างหนีส้ ินมากกว่าหุ้น = 1,051,014,423.37

จานวน
1,273,730.00
จานวน
44,946,600.25
เป็ นเงิน 387,403,310.00
เป็ นเงิน 1,438,417,733.37
บาท )

บาท
บาท
บาท
บาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ.
มติที่ประชุม

รับทราบ

ผู้จดั การฯ

4.2 เรื่องรายงานการให้ เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก
เสนอว่าในเดือน เมษายน 2564 ได้มีสมาชิกขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉินจานวน 275 ราย
ตามรายละเอียดดังนี้
เงินกูฉ้ ุกเฉินคงเหลือยกมา ณ 31 มีนาคม 2564
จ่ายเงินกูร้ ะหว่างเดือน
รับชาระเงินกูร้ ะหว่างเดือน
คงเหลือ ณ 31 เมษายน 2564
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ.

มติที่ประชุม

รับทราบ

805,791,218.00
71,996,419.50
62,311,977.25
815,475,660.59

บาท
บาท
บาท
บาท
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4.3 เรื่องรับทราบการจ่ายเงินกู้ทุกประเภท
เลขานุการฯ ในเดือน เมษายน 2564 ได้มีการพิจารณาจ่ายเงินกูท้ ุกประเภท ดังนี้
วันที่อนุมตั ิ
วันที่ 2 เมษายน 2564
วันที่ 9 เมษายน 2564
วันที่ 23 เมษายน 2564
วันที่ 18 เมษายน 2564
วันที่ 30 เมษายน 2564
วันที่ 26 เมษายน 2564
รวม
สรุปการจ่ายเงินกู้ท้งั หมด
เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป
เงินกูใ้ ช้ค่าหุน้ ค้ าประกัน
เงินกูส้ ามัญประสบภัย ไวรัส โควิด

ราย
31
30
39
1
36
27
164

จานวนเงินขอกู้
76,741,000.00
78,072,000.00
94,661,000.00
500,000.00
92,660,000.00
68,896,000.00
411,530,000.00

หักหนี้คา้ ง
66,304,034.25
69,803,974.93
82,046,934.25
161,500.00
85,321,211.25
63,353,487.50
366,991,142.18

เงินที่จ่ายจริ ง
10,436,965.75
8,268,025.00
12,614,065.75
338,500.00
7,338,788.75
5,542,512.50
44,538,857.90

164
11
50

411,530,000.00
8,614,370.00
1,650,000.00

366,991,142.18
7,475,308.00

44,538,857.90
1,139,062.00
1,650,000.00

1
124

50,000.00
33,225,600

เงินกูส้ ามัญเจ้าหน้าที่

เงินกูส้ ามัญเพื่อการศึกษา
เงินกูส้ ามัญเพื่อซื้ออาวุธปื น
เงินกูส้ ามัญเพื่อซื้อจักรยายนต์
เงินยืมทดรอง
เงินกูส้ ามัญประกอบอาชีตเสริ ม

1,068,788

50,000.00
32,156,812.00

375,535,238.18

79,534,731.90

เงินกูพ้ ิเศษ
ประกันชีวิต
รวม

350.00

455,069,970.00

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.4 เรื่องการเปลีย่ นแปลงส่ งค่าหุ้นรายเดือน
เลขานุการฯ ในเดือน เมษายน 2564 มีสมาชิกข้าราชการบานาญขอเปลี่ยนแปลงส่งค่าหุน้ รายเดือน 1 ราย
ลาดับ ทะเบียน
ชื่อ - สกุล
1
02589 ร.ต.อ.กัมปนาท คงวุ่น
รวม 1 ราย

เดิมส่ง/เดือน
2,600

ขอลด/บาท
1,600

คงเหลือ/เดือน
1,000

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 เรื่องรับทราบเงินบริจาคช่ วยเหลือสมาชิกกรณีถกู ออกจากราชการ
เลขานุการฯ สหกรณ์มสี มาชิกที่มีคาสัง่ ออกจากราชการ และพ้นสภาพการเป็ นสมาชิก ณ เมษายน 2564
และสหกรณ์ยงั ไม่ได้จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกกรณี ถกู ออกจากราชการดังนี้
ลาดับ ทะเบียน
1
2
3

09793
10220
07560

หนี้คงเหลือ
ชื่อ – สกุล
สังกัด
พ้นสภาพ ที่นามาคานวณ
เพื่อใช้กองทุน
ด.ต.ไพรวัลย์ วิไลวัลย์
บ่อผุด
20/04/2563
2,449,815.50
ส.ต.ท.วรพงศ์ สุวรรณนิตย์ บางสวรรค์ 16/02/64
1,481,854.00
ด.ต.วัชริ นทร์ สินสโมสร
บ่อผุด
16/02/64
3,072,179.25
รวม 3 ราย
7,003,848.75

เงินบริ จาคช่วยเหลือสมาชิกกรณี ถกู ออกฯ ยกมา 31 มีนาคม 2564
รับเพิม่ ตั้งแต่วนั ที่ 1- 30เมษายน 2564
ใช้ ไป ตั้งแต่วนั ที่ 1–30 เมษายน 2564
คงเหลือ ณ 30 เมษายน 2564
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ อนุมตั ิให้จ่ายเงินกองทุนลาดับที่ 2 ส.ต.ท.วรพงศ์ สุวรรณนิตย์

กองทุนค้างจ่าย
2,204,833.95
1,333,668.60
2,764,961.33
6,303,463.88

5,618,182.30
358,100.00
00.00
5,976,282.30

บาท
บาท
บาท
บาท
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4.6 เรื่องการจ่ายเงินกองทุนเพือ่ สวัสดิการแก่สมาชิก
เลขานุการฯ ในเดือน เมษายน 2564 สหกรณ์ได้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก 79 ราย ได้แก่
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รายการ
จ่าย ด.ต.พรรษา โสมติด กดต.53
จ่าย ด.ต.ยุทธนา ปรี ชาชาญ กดต.53
จ่าย ด.ต.โยธิน เกษรักษ์ กดต.53
จ่าย ด.ต.เทียนชัย ชูลิตรัตน์ กดต.53
จ่าย ร.ต.อ.อาดูล หมายปาน มารดาเสียชีวิต
จ่าย ด.ต.ธันวา แก้วนพรัตน์ กดต.53
จ่าย ร.ต.อ.หญิง เยาวรัตน์ ช่วยรอด บิดานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

จ่าย ด.ต.สุขสันต์ ศรี แผ้ว สวัสดิการ กดต.53
จ่าย ด.ต.ภิรัติ ไพเมือง สวัสดิการ กดต.53
จ่าย ด.ต.สมหวัง ทองเกี่ยว สวัสดิการ กดต.53
จ่าย ด.ต.สุรินทร์ ทองเดิม นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.เฉลิมพล วิชิตเชื้อ กดต.53
จ่าย ด.ต.สุพรรณ คงศรี ชาย กดต.53
จ่าย ด.ต.สุขรัตน์ รัตนรังษี กดต.53
จ่าย ด.ต.ทนงศักดิ์ พรมทวด กดต.53
จ่าย ด.ต.สุวิช สุริฉาย กดต.53
จ่ายร.ต.ต.สมหมาย บุรินทร์สุวรรณ นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.ขจรศักดิ์ เครื อหงษ์ สวัสดิการ กดต.53
จ่าย ด.ต.สุชาติ สุวรรณเนาว์ มารดาเสียชีวิต
จ่าย ด.ต.พูศกั ดิ์ พลศิลป์ มารดานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.นุกลู กิจ ทองจันทร์ สวัสดิการ กดต.53
จ่าย ด.ต.สมศักดิ์ แสนรี สวัสดิการ กดต.53
จ่าย พ.ต.ท.ณฐกร ทองแสนยศ ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.ท.เสรี บุญปล้อง ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.อ.วีระภัณ หมูดจันทร์ ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.อ.อนุชิต กลับอาไพ บิดานอนรักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.ต.สมเกียรติ์ อนุจร สวัสดิการ กดต.53
จ่าย ด.ต.ปรี ชา พลาคม กดต.53

สังกัด
พุนพิน
พุนพิน
นปพ.
กก.สส
ท่าชนะ
พนม
ศฝร.ภ.8
บ้านนาเดิม
เสวียด
เมือง
เมือง
คีรีรัฐนิคม
ชัยบุรี
ชัยบุรี
เมือง
เมือง
กาญจนดิษฐ์
ชัยบุรี
โมถ่าย
เขานิพนั ธ์
ไชยา
บ้านตาขุน
บานาญ
บานาญ
พระแสง
พุนพิน
ดอนสัก
ศฝร.ภ.8

จานวนเงิน
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00
2,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
1,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00
10,000.00
3,000.00
5,000.00
5,000.00
2,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
5,000.00
5,000.00

10
ลาดับ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

รายการ
จ่าย ด.ต.ศักดิ์ดา บุญทิพย์ กดต.53
จ่าย ด.ต.วุฒิรงค์ อาลอย กดต.53
จ่าย ร.ต.ต.ประยุทธ ใจดี ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ด.ต.ภูเบศ ห่อเพชร สวัสดิการ กดต.53
จ่าย พ.ต.ท.วิทยา พิทกั ษ์ บิดานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.อรุ ณ ชัยทิพย์ ค่านอนรักาาพยาบาลบิดา
จ่าย ร.ต.ท.ปานพินิจ ขวัญแก้ว ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ด.ต.สัมพันธ์ พรหมทองแก้ว บิดาเสียชีวิต
จ่าย ส.ต.ท.กฤษณะ บุญยิน ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร
จ่าย ด.ต.หญิง รุ่ งอรุ ณ สินโพธิ์ ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ด.ต.ภีภทั ท์ จรพัทลุง กดต.53
จ่าย ด.ต.โกศล บุญเกษม บิดาเสียชีวิต
จ่าย ด.ต.สมพร ทองเสน บิดานอนรักษาพยาบาล
จ่าย ด.ต.ไพโรจน์ ทิมแก้ว สวัสดิการ กดต.53
จ่าย ด.ต.หญิง สุพตั รา ปาละกุล ค่ารักษาพยาบาลบุตร
จ่าย ด.ต.ณัฐพงศ์ ขอจุลซ้วน กดต.53
จ่าย ด.ต.อนุสรณ์ เสมอภาค กดต.53
จ่าย ร.ต.ต.วิสูตร บุตรมาตา กดต.53
จ่าย ด.ต.ประทีป พวงแก้ว - ท่าชี สวัสดิการ กดต.53
จ่ายดต.หญิงหญิง สุภาภรณ์ เรื องทอง นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.ธนวัฒน์ อนันต์วฒั นาศักดิ์ นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.ศิริวฒั น์ ญาณสูตร บุตรนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.กษิด์ ิเดช วิชยั ดิษฐ์ สวัสดิการ กดต.53
จ่าย ส.ต.ท.ธีระวัฒน์ อ่อนจันทร์ ภรรยานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

จ่าย ส.ต.ท.ธีระวัฒน์ อ่อนจันทร์ รับขวัญทายาทใหม่
จ่าย ร.ต.อ.ธรรมนูญ พลอยแก้ว นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย พ.ต.ท.ประวี อินทพัฒน์ ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.อ.คณิ ศร วัลลภานุรัตน์ ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ด.ต.เอกชัย สงพัฒน์แก้ว ค่านอนรี กษาพยาบาล
จ่าย พ.ต.ท.ณภาคย์ ปรางนาคี บิดาเสียชีวิต

สังกัด
เมือง
บ้านตาขุน
บานาญ
ต่างจังหวัด
บางมะเดื่อ
บ่อผุด
บานาญ
ตารวจน้ า
บ่อผุด
เมือง
ต่างจังหวัด
นปพ.
ต่างจังหวัด
เคียนซา
ขุนทะเล
ท่าชนะ
นปพ.
ศพฐ.8
ท่าชี
ดอนสัก
ต่างจังหวัด
เมือง
กาญจนดิษฐ์
เมือง
เมือง
บานาญ
บานาญ
ต่างจังหวัด
กาญจนดิษฐ์
อก.ภ.8

จานวนเงิน
5,000.00
5,000.00
4,000.00
5,000.00
3,000.00
2,000.00
7,000.00
10,000.00
3,000.00
1,000.00
5,000.00
10,000.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
1,000.00
5,000.00
2,500.00
1,000.00
7,000.00
10,000.00
2,000.00
7,000.00
10,000.00
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ลาดับ
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

รายการ
จ่าย ด.ต.ประภาส พูนทอง สวัสดิการ กดต.53
จ่าย ร.ต.ต.เกรี ยงไกร ศรี สุวรรณ นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.อุทยั วิสมิตะนันท์ นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ร.ต.ท.เจริ ญพร คุม้ จัน่ ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.อ.จาลอง ยีภ่ ิญโญ มารดานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.สุริยา เป็ งใจ นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ร.ต.ต.วรรณกิจ ภิรมย์สมบัติ ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.ต.ธเนศ พงศ์จนั ทร์เสถียร สวัสดิการ กดต.53
จ่าย ด.ต.ณัฐพงศ์ แท่นนิล สวัสดิการ กดต.53
จ่าย ด.ต.หญิงกาญจนา ทองวุ่น รักษาพยาบาลของบิดา
จ่าย ร.ต.ท.โสภณ ปิ ลวาสน์ ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ด.ต.สราวุธ พลธา ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ด.ต.หญิงสมใจ รุ่ งเรื องรัตน์ สวัสดิการ กดต.53
จ่าย ร.ต.อ.จรัญ ช่วยแก้ว ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย พ.ต.ต.สุนทร ประตูใหญ่ ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ด.ต.ชัยชาญ ศักดา ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.อ.สมจิตต์ จ่าทอง นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย พ.ต.ท.สิทธิศกั ดิ์ เหล็กชูชาติ ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่ายค่าเบี้ยประกันกลุ่มโควิด -19 บ.อาคเย์ ประกันภัย จากัด
จ่าย ส.ต.อ.ชรัฏฐ์กรณ์ สการันต์ ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย พ.ต.ท.สุภาษิต แสงจันทร์ ค่านอนรักษาพยาบาล
รวม 79 รายการ

ทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิกยกมา 31 มีนาคม 2564
ใช้ ไป ตั้งแต่วนั ที่ 1–3 เมษายน 2564
คงเหลือ 30 เมษายน 2564
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ.
มติที่ประชุม รับทราบ

สังกัด
บางมะเดื่อ
บานาญ
ศฝร.ภ.8
ต่างจังหวัด
บานาญ
บานาญ
บานาญ
ศฝร.ภ.8
ขุนทะเล
ตารวจน้ า
บานาญ
ตารวจน้ า
กก.สส
เมือง
เมือง
คีรีรัฐนิคม
บานาญ
ต่างจังหวัด
บ.อาคเนย์
บ่อผุด
บานาญ

จานวนเงิน
5,000.00
10,000.00
5,000.00
10,000.00
1,500.00
6,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
9,000.00
2,000.00
5,000.00
2,000.00
10,000.00
3,000.00
9,000.00
10,000.00
2,037,437.00
2,000.00
1,000.00
2,429,437.00

8,492,877.89 บาท
2,429,437.00 บาท
6,063,440.89 บาท
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4.7 เรื่องการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์
เลขานุการฯ ในเดือน เมษายน 2564 สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ จานวน 6 รายการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

รายการ
จ่าย พวงหรี ดบิดา พ.ต.ท.ณภาคย์ ปรางนาคี
จ่ายค่าพวงหรี ดบิดา ด.ต.สัมพันธ์ พรหมทองแก้ว
จ่ายด.ต.สุพจน์ ดาคุม้ พวงหรี ดบิดา
จ่ายด.ต.วีระศักดิ์ เชาวเลิศ ค่าพวงหรี ดมารดา
จ่ายค่าหรี ดมารดา ร.ต.อ.อาดูล หมายปาน
จ่ายเงินสนับสนุนประกัน โควิด 19 ภจว.สฎ
รวม 6 ราย

ทุนสาธารณประโยชน์ ยกมา 31 มีนาคม 2564
ใช้ ไป ตั้งแต่ 1– 30 เมษายน 2564
คงเหลือ 30 เมษายน 2564
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ.
มติที่ประชุม รับทราบ

สังกัด
ตม.สฎ.
ตารวจน้ า
กาญจนดิษฐ์
ศฝร.ภ.8
ท่าชนะ
ภ.จว.สฎ.

จานวนเงิน
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
10,000.00
14,000.00

524,106.75 บาท
14,000.00 บาท
510,106.75 บาท
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ระเบียบวาระที่ 5.8 เรื่องรับทราบการสรุปรายละเอียดงบการเงิน
ผู้จดั การ เสนอว่าในเดือน เมษายน 2564 ซึ่งได้ สรุปรายละเอียดงบการเงินประจาเดือนอย่างย่อ ดังนี้
งบดุล
สินทรัพย์
เมษายน 2564
เมษายน 2563
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
52,404,869.51
66,234,370.61
เงินฝากสหกรณ์อนื่
18,332,407.08
39,551,909.48
เงินลงทุน
564,193,000.00
552,185,000.00
ลูกหนี้ระยะสั้น+ระยะยาว
8,141,470,305.99
7,532,422,140.51
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
20,064,144.39
20,247,316.93
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
40.73
1,041.41
สินทรัพย์อื่น ๆ
347,064.93
332,100.77
รวมสินทรัพย์
8,796,811,832.63
8,210,973,879.71
หนีส้ ิน
เงินรับฝาก
เงินกูย้ มื ภายนอก
หนี้สินอื่น ๆ
รวมหนีส้ ิน

3,872,664,671.07
1,308,313,200.00
13,516,739.42
5,194,494,610.49

2,815,105,213.96
2,011,400,000.00
15,137,210.21
4,841,642,424.17

ทุนเรื อนหุน้
ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ อื่น ๆ
กาไรสุทธิ
รวมทุน
รวมหนีส้ ินและทุน

3,187,198,700.00
270,632,721.51
19,650,111.46
124,835,689.17
3,602,317,222.14
8,796,811,832.63

2,997,674,330.00
245,366,911.49
20,433,649.21
105,856,564.84
3,369,331,455.54
8,210,973,879.71

ทุน

งบกาไรขาดทุน
รายได้
ค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ

สะสม
264,691,945.17
139,856,256.00
124,835,689.17

ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ของงบการเงินตามเอกสารที่แนบ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

%
เดือนนี้
38,364,795.20 100.00
19,034,890.27 49.61
19,329,904.93 50.39
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เรื่องแถลงรายการ รับ – จ่าย ของสหกรณ์และงบการเงินประจาเดือน เมษายน ดังนี้
รายการ

มีนาคม 2564
รายจ่ าย

เมษายน 2564

รายรับ

รายจ่ าย

รายรับ

.00
11,000.00

88,192.79
9,480.83

.00
.00

55,725.89
11,426.49

ธนาคารกรุ งไทย (ออมทรัพย์) ศรี วิชยั

331,834,603.72

301,456,826.35

227,182,860.24

256,785,837.35

ธนาคารกสิ กรไทย(ออมทรัพย์)โลตัส

182,500.00

.00

6,901,900.00

6,837,437.00

ธนาคารออมสิ น(ออมทรัพย์)สฎ.

.00

.00

400,000.00

.00

ธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย์)

31,100,000.00

31,600,000.00

7,200.00

.00

ธนาคารยูโอบี(ออมทรัพย์)

.36

1,000.36

.00

.00

ธนาคารยูโอบี(รายวัน)

.00

10,000.00

.00

.00

หุน้ ชุมนุ มสอ.ตร.แห่งชาติ

1,000,000.00

.00

1,000,000.00

.00

75,296,634.50

57,331,848.25

71,996,419.50

62,311,977.25

100,000.00

100,000.00

50,000.00

.00

275,700,588.25

271,761,823.29

352,096,900.25

332,209,541.98

เงินกูส้ ามัญ-อาวุธปื น

49,900.00

278,811.50

57,360.00

405,962.50

เงินกูส้ ามัญ - เพื่อการศึกษา

10,000.00

2,740.00

.00

2,740.00

.00

1,012,703.25

.00

152,023.00

2,200,000.00

1,306,577.00

.00

3,020,057.00

4,000.00

3,206,651.50

1,600.00

3,105,528.50

เงินกูส้ ามัญ-ประกันอัคคีภยั

.00

1,005.13

.00

.00

ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ

.00

4,541.75

.00

2,264.25

690,400.00

34,616.00

.00

43,968.00

เงินกูส้ ามัญผูป้ ระสบภัยโควิด 19

11,520,000.00

3,385,202.75

7,405,000.00

2,038,559.75

เงินกูส้ ามัญประกอบอาชีพเสริ ม

.00

.00

33,225,600.00

.00

37,000.00

.00

1,596.00

.00

158,900.00

21,900.00

232,060.00

342,890.00

สหกรณ์ออมทรัพย์รุ่งเรื อง จากัด

.00

.00

793.15

.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สุราษฎร์ ธานี จากัด

.00

.00

30,030,654.13

30,000,000.00

722.20

.00

1,578.96

.00

1,472.89

.00

1,304.45

.00

25,426,167.81

26,261,052.44

12,013,608.46

13,366,752.01

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

101,860,076.00

65,575,234.66

32,541,705.46

67,222,131.12

เงินฝากประจา 12 เดือน

81,531,380.84

106,531,380.84

1,392,356.15

31,392,356.15

.00

2,308,660.27

365,000.00

.00

เงินสดคงเหลือยกมาจากวันก่ อน
ธนาคารกรุ งไทย (ออมทรัพย์) สฎ

เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น
สวัสดิการยืมเงิน
เงินกูส้ ามัญ

เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะ
เงินกูพ้ ิเศษเพื่อความมัน่ คง
เงินกูส้ ามัญ-ประกันชีวิต

เงินกูพ้ ิเศษเพื่อชาระหนี้สถาบันการเงินอื่น

เครื่ องเขียนแบบพิมพ์
เงินทดรองจ่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทักษิณ จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจชุมพร จากัด
เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์

15
26,400.00

49,000.00

600,000.00

49,000.00

เงินฝากประจา 24 เดือน

4,555,002.75

87,555,002.75

24,085,123.28

11,085,123.28

เงินกูช้ ุมนุ มระยะสั้น

5,000,000.00

.00

5,000,000.00

.00

.00

.00

280,000,000.00

280,000,000.00

3,340,000.00

.00

3,340,000.00

.00

41,666,700.00

.00

41,666,700.00

.00

เงินรอจ่ายคืน

748,521.28

700,025.97

1,242,275.25

1,455,332.93

เงินรอตรวจสอบ

328,023.86

.00

.00

.00

2,622,985.65

2,622,985.65

2,797,305.74

2,797,305.74

.00

651.63

5,970.60

2,605.45

21,888.24

.00

21,145.01

.00

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

665.35

2,584.10

2,584.10

659.20

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมค้างจ่าย

956.00

956.00

956.00

9,559.00

150,247.31

66,707.48

574,184.75

558,164.99

เงินค่าสิ นไหม-รอจ่าย

2,700,000.00

2,700,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

เงินบริ จาคช่วยเหลือสมาชิกถูกออกจากราชการ

1,237,123.12

235,400.00

.00

358,100.00

.00

5,000.00

.00

7,000.00

ทุนเรื อนหุน้

599,000.00

17,714,350.00

2,535,000.00

16,328,480.00

ทุนสารอง

.00

306,226.39

.00

.00

17,400.00

.00

14,000.00

.00

18,880.20

.00

7,848.22

.00

ทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก

928,680.00

13,580.00

2,429,437.00

.00

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู ้

403,559.75

43,074,411.00

397,252.00

38,716,284.51

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก

.00

2,195.45

.00

34,330.69

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

.00

1,500.00

.00

2,200.00

รายได้อื่น ๆ

.00

4,598.00

.00

4,232.00

ค่าธรรมเนียมออกสมุดเงินฝาก

.00

1,150.00

.00

900.00

ค่าธรรมเนียมถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

.00

965.00

.00

4,100.00

ค่าธรรมเนียมเงินกูพ้ ิเศษ

.00

7,461.85

.00

.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์

1,545,400.01

7,742.23

37.26

.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากประจา

6,086,383.59

.00

5,477,479.43

.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูช้ ุมนุมระยะสั้น

5,163,637.82

.00

4,540,156.68

.00

เงินฝากสะสมรายเดือน 24 เดือน

ตัว๋ สัญญาใช้เงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เงินกู ้ สอ.โรงพยาบาลตารวจระยะยาว
เงินกูช้ ุมนุมโครงการพิเศษ 5

เงินรอนาส่ ง-สหกรณ์ต่างจังหวัด
เงินรอนาส่ ง-ค่าประกันอัคคีภยั
ดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่าย

เงินรอนาส่ ง-ค่าประกันชีวิต

เงินรอชาระหนี้

ทุนสาธารณะประโยชน์
ทุนศึกษาอบรม

ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากสะสมรายเดือน

1,458,739.73

.00

1,272,328.77

.00

2,308,660.27

13,166.75

.00

.00

1,290.10

979.26

29,106.85

21,145.01

16
ดอกเบี้ยจ่ายตัว๋ สัญญาใช้เงินแลนด์แอนด์เฮาส์

856,109.57

.00

816,219.20

.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู ้ สอ.โรงพยาบาลตารวจระยะยาว
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูช้ ุมนุมโครงการพิเศษ 5

531,251.40

.00

460,790.14

.00

1,164,383.38

.00

924,657.29

.00

489,320.00

.00

489,320.00

.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

5,735.00

.00

5,735.00

.00

ค่าปรับปรุ งพัฒนาอาคารสถานที่

.00

.00

16,210.00

.00

ค่าซ่ อมแซมปรับปรุ งอาคารสานักงาน

11,000.00

.00

.00

.00

ค่าซ่ อมบารุ งครุ ภณ
ั ฑ์

17,690.00

.00

910.50

.00

ค่าทาความสะอาด

12,770.00

.00

12,770.00

.00

ค่ารับรองสมาชิก

2,022.30

.00

6,937.00

.00

4,279,999.00

.00

4,500,001.00

.00

149,000.00

.00

146,000.00

.00

เบี้ยประชุมกรรมการ

23,500.00

.00

35,500.00

.00

ค่าใช้จ่ายทัว่ ไป

22,476.50

.00

7,165.00

.00

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

6,723.86

.00

7,519.89

.00

ค่าเบี้ยเลี้ยง

2,400.00

.00

2,900.00

.00

ค่าใช้จ่ายดาเนินคดี

4,204.80

.00

.00

.00

ค่าไฟฟ้ า

9,480.83

.00

11,426.49

.00

ค่าโทรศัพท์

4,002.15

.00

3,963.36

.00

ค่าน้ าประปา

223.63

.00

345.61

.00

16,201.00

.00

12,797.00

.00

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ

5,600.00

.00

2,857.75

.00

ค่าตอบแทนนักศึกษาฝึ กงาน

5,900.00

.00

.00

.00

ค่าน้ ามัน

9,820.00

.00

5,460.00

.00

ค่าของใช้สานักงาน

2,368.00

.00

12,051.00

.00

ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์

26,631.00

.00

251,690.00

.00

ค่าเช่าและพัฒนาเว็บไซด์

12,000.00

.00

.00

.00

ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร

2,838.56

.00

3,700.06

.00

2,020.00

.00

.00

.00

55,725.89

.00

60,387.06

.00

เงินเดือนเจ้าหน้าที่

ค่าสวัสดิการแก่สมาชิก
ค่าตอบแทน

ค่าธรรมเนียมไปรษณี ย ์

ค่าพาหนะ
เงินสดคงเหลือยกไปวันต่ อไป
รวม

1,027,376,888.47 1,027,376,888.47 1,162,241,701.04 1,162,241,701.04
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4.9 เรื่องรับทราบสภาพสมาชิกคงเหลือ
เลขานุการฯ เสนอว่า ณ วันสิ้นเดือน เมษายน 2564 มีจานวนสมาชิกคงเหลือจานวน 4,698 ราย
ตามรายละเอียด ดังนี้
จานวนสมาชิก
รายการ
สามัญ / คน
สมทบ / คน
ยอดยกมา ณ 31 มีนาคม 2564
4,056
623
รับเข้าใหม่ระหว่างเดือน
22
1
- ลาออกระหว่างเดือน – โอนออก- พ้นสภาพ –เสียชีวิต
4
คงเหลือ ณ สิ้นเดือน เมษายน 2564
4,074
624
รวมทั้งสิ้น
4,698
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

36
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่องรับสมัครสมาชิกสมทบเข้ าใหม่
เลขานุการฯ เสนอในเดือน เมษายน 2564 มีผยู้ นื่ ความจานงขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบ 1 ราย ได้แก่
ลาดับ ทะเบียน ชื่อ -สกุล
1
11211 นายสุริยพงศ์ สุขภิมนตรี

อายุ
32

ที่อยู่
อ.พุนพิน จ.ส.ฎ.

ผูร้ ับรอง/ทายาท
บุตร ร.ต.ต.ศรัณยู สุขภิมนตรี

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิรับเข้าเป็ นสมาชิกสมทบ 1 ราย
5.2 เรื่องรับสมัครสมาชิกสามัญเข้ าใหม่
เลขานุการฯ เสนอว่าในเดือน เมษายน 2564 มีผยู้ นื่ ขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสามัญ จานวน 2 ราย
ซึ่งได้ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบแล้ว ดังนี้
ลาดับ ทะเบียน ชื่อ - สกุล

สังกัด

เงินเดือน หุน้ /เดือน

สอ

หุน้
325,600

1

11212

ส.ต.อ.สนธยา จรงค์หนู

พนม

15,800

1,000

ยะลา

2

11190

ส.ต.อ.ปิ ยพงษ์ ฉุน้ เขา

ดอนสัก

15,200

1,000

ปัตตานี

รวม 2 รายการ

มติที่ประชุม

หนี้
910,922.86

2,000

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิรับเข้าเป็ นสมาชิกสามัญ 2 ราย

5.3 เรื่องขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์
เลขานุการฯ ด้วยในเดือน เมษายน 2564 มีสมาชิกประสงค์ขอโอนสภาพสมาชิกเข้า 1 ราย
ลาดับ ทะเบียน ชื่อ-สกุล
1

10829

ด.ต.ภรภัทร เมืองชู

สังกัด

หุน้

ตม.สฎ.

472,000

หนี้เงินกู ้
969,232.97

ย้ายจาก สอ
ตารวจน้ า

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

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิรับโอนสภาพ 1 ราย

ภาระค้ า
-
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5.4 เรื่องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์
เลขานุการฯ เสนอว่าในเดือน เมษายน 2564 มีสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ฯ 2 ราย
1. พ.ต.ท.กูเ้ กียรติ พิมพากุล ทะเบียนสมาชิกเลขที่ 07902 สังกัด สมาชิกต่างจังหวัด
ขอลาออกเนื่องจากไปเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจกระบี่ จากัด มีทุนเรื อนหุน้
597,200.-บาท มีหนี้เงินกู้ 1,426,876.-บาท หนี้ส่วนต่าง สหกรณ์ออมทรัพย์กระบี่ จากัด
จะโอนเงินมาปิ ดหนี้
2. พ.ต.ต.วชิระสัมพันธ์ ปอยี ทะเบียนสมาชิกเลขที่ 06330 สังกัด สมาชิกต่างจังหวัด
ขอลาออกเนื่องจากย้ายไปปฎิบตั ิงานสานักงานกาลังพล มีทุนเรื อนหุน้ 411,390.-บาท
มีหนี้เงินกู้ 246,239.75 บาท ไม่ติดภาระค้ าประกัน
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้ลาออกได้ท้งั 2 ราย

5.5 เรื่องสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
เลขานุการฯ เสนอว่าในเดือน เมษายน 2564 ได้มีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 3 ราย คือ
1. ด.ต.อานาจ ทิมมณี เลขทะเบียน 10683 สังกัด สภ.เมืองฯ
เนื่องจากเสียชีวิต เป็ นสมาชิก 19 ปี 11 เดือน มีรายละเอียดดังนี้
- มีทุนเรื อน 507,000.-บาท
- มีหนี้เงินกูร้ วมทุกสัญญา 3,577,874.- บาท
- ได้รับสวัสดิการ 1,300,000.-บาท
- มีกรมธรรม์ประกันชีวิต 1,500,000.-บาท
- เมื่อนาเงินต่างๆมาหักลบหนี้แล้ว มีหนี้คงค้างอีก 270,874.- บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิให้พน้ สภาพสมาชิกโอนทุนเรื อนหุน้ ชาระหนี้ และหนี้ส่วนที่เหลือแจ้งทายาทและ
ผูค้ ้ าประกันทราบ
2. ด.ต.นิโรจน์ อุ่มแก้ว เลขทะเบียน 02936 สังกัด ข้าราชการบานาญ
เนื่องจากเสียชีวิต เป็ นสมาชิก 35 ปี 7 เดือน มีรายละเอียดดังนี้
- มีทุนเรื อน 765,100.-บาท
- มีหนี้เงินกูร้ วมทุกสัญญา 59,747.50 บาท
- ได้รับสวัสดิการ 1,500,000.-บาท
- ไม่มีกรมธรรม์ประกันชีวิต
- เมื่อนาเงินต่างๆมาหักลบหนี้แล้ว มีเงินคงเหลือคืนแก่ทายาทประมาณ 2,205,352.50 บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิให้พน้ สภาพสมาชิกโอนทุนเรื อนหุน้ ชาระหนี้จ่ายเงินกองทุนฯที่เหลือคืนแก่ทายาท
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3. พ.ต.ท.อุทยั โชติมณี เลขทะเบียน 08678 สังกัด สมาชิกต่างจังหวัด
เนื่องจากเสียชีวิต เป็ นสมาชิก 10 ปี 7 เดือน มีรายละเอียดดังนี้
- มีทุนเรื อน 499,200.-บาท
- มีหนี้เงินกูร้ วมทุกสัญญา 1,543,829 บาท
- ได้รับสวัสดิการ 1,200,000.-บาท
- ไม่มีกรมธรรม์ประกันชีวิต 1,200,000.-บาท
- เมื่อนาเงินต่างๆมาหักลบหนี้แล้ว มีเงินคงเหลือคืนแก่ทายาทประมาณ 1,355,371.- บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิให้พน้ สภาพสมาชิกโอนทุนเรื อนหุน้ ชาระหนี้จ่ายเงินกองทุนฯที่เหลือคืนแก่ทายาท
5.6 เรื่องสมาชิกผิดนัดค่างวดชาระหนี้
เลขานุการฯ ด้วยมีสมาชิกผิดนัดชาระหนี้และยังคงค้างส่งค่างวด ประจาเดือน เมษายน 2564 ดังนี้
1. สังกัดสมาชิกในจังหวัด
จานวน 4 ราย
2. สังกัดสมาชิกต่างจังหวัด จานวน 10 ราย
3. สังกัด ข้าราชการบานาญ จานวน 3 ราย
4. สังกัด สมาชิกสมทบ
จานวน 3 ราย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม สมาชิกราย ร.ต.อ.ชยุทธภณร์ อัครกุล ให้มาปรับสภาพหนี้ / สมาชิก รายร.ต.อ.ชายนพลช์ หัสเกิด
ให้ทาหนังสือไปหักที่กองบังคับการท่องเที่ยว /ราย พ.ต.ท.ชนันท์ เมฆฉาย ให้ทาหนังสือทวงหนี้และ
ขอหักเพิ่ม และรายอื่นๆให้ติดตามอย่างเคร่ งครัด
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5.7 เรื่องพิจารณาจ่ายเงินกู้พเิ ศษ
เลขานุการฯ ในเดือน เมษายน 2564 มีสมาชิกยืน่ ขอกูพ้ ิเศษใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน จานวน 1 ราย ดังนี้
ลาดับ
1

ยศ-ชื่อ-สกุล
พ.ต.ต.ไพริ นทร์ รักบารุ ง

อายุ

เงินเดือน

เงินตาแหน่ง

ค่าหุน้

หนี้ฉุกเฉิ น

50

41,250

4,000

400,400

220,000

132/38 หมู่ 6 หมู่บา้ นเอกไพลิน ซ.บางใหญ่ 12 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุ ราษฎร์ ธานี

มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิเงินกู้ จานวน 2,000,000.-บาท

หนี้ พศ
-

หนี้ สามัญ
-

ราคาประเมิน ขอกูพ้ ิเศษจานวน
3,600,000

2,000,000

ค่างวด/งวด
16,600/179
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5.8 เรื่องขอเชิญ ประชุม/อบรม/สัมมนา
เลขานุการฯ 1. ด้วยมีหนังสือจาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จากัด ขอเชิญประชุมใหญ่ ประจาปี 2564
ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จากัด
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งประธานฯเป็ นผูแ้ ทนเข้าประชุม

5.9 เรื่องประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กาหนดอัตราดอกเบีย้ เงินรับฝากของสหกรณ์
เลขานุการฯ ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้อาศัยอานาจตามมาตรา 46 (5) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่ องกาหนดกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับ
ฝากของสหกรณ์ ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท กาหนด
กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ ได้ไม่เกินร้อย 4 ต่อปี โดยให้มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่
1 กรกฎาคม 2564 เป็ นต้นไป
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ให้ดาเนินการกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากให้เป็ นไปตามประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์

5.10 เรื่องกาหนดอัตราดอกเบีย้ เงินรับฝากจากสมาชิก
เลขานุการฯ เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่ อง การกาหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ โดยให้สหกรณ์และชุมนุ มสหกรณ์ทุกประเภทกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ย เงิ น รับฝากทุ ก ประเภทได้ไม่เกิ น ร้ อยละ 4.00 ต่ อปี จึ งเสนอคณะกรรมการเพื่ อก าหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกไว้ดงั นี้
1. เงินฝากออมทรัพย์
อัตราร้อยละ 3.15 บาท/ปี
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
อัตราร้อยละ 3.50 บาท/ปี
3. เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์
อัตราร้อยละ 3.25 บาท/ปี
4. เงินฝากออมทรัพย์สะสมทรัพย์ 24 เดือน
อัตราร้อยละ 3.40 บาท/ปี
5. เงินฝากประจา 12 เดือน
อัตราร้อยละ 3.50 บาท/ปี
6. เงินฝากประจา 24 เดือน
อัตราร้อยละ 3.90 บาท/ปี
7. เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการศึกษา
อัตราร้อยละ 3.90 บาท/ปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็ นต้นไป
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5.11 เรื่องกาหนดอัตราดอกเบีย้ เงินรับฝากจากสมาชิกสมทบ
เลขานุการฯ เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่ อง การกาหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ โดยให้สหกรณ์และชุมนุ มสหกรณ์ทุกประเภทกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ย เงิ น รับฝากทุ ก ประเภทได้ไม่เกิ น ร้ อยละ 4.00 ต่ อปี จึ งเสนอคณะกรรมการเพื่ อก าหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกสมทบ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกสมทบไว้ดงั นี้
1. เงินฝากออมทรัพย์
อัตราร้อยละ 2.85 บาท/ปี
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
อัตราร้อยละ 3.25 บาท/ปี
3. เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์
อัตราร้อยละ 3.25 บาท/ปี
4. เงินฝากออมทรัพย์สะสมทรัพย์ 24 เดือน
อัตราร้อยละ 3.30 บาท/ปี
5. เงินฝากประจา 12 เดือน
อัตราร้อยละ 3.40 บาท/ปี
6. เงินฝากประจา 24 เดือน
อัตราร้อยละ 3.50 บาท/ปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็ นต้นไป
5.12 เรื่องขอไถ่ ถอนโฉนดทีด่ ิน
เลขานุการฯ ด้วยมีสมาชิกขอไถ่ถอนโฉลดที่ดินคืน จานวน 1 ราย ได้แก่
1. ด.ต.ชัชชัย วงษ์จินดา เลขทะเบียน 06568 สังกัด สภ.บ้านนาเดิม
ขอไถ่ถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 8354 เนื่องจากได้ชาระหนี้ครบตามสัญญาแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิให้ไถ่ถอนได้
ระเบียบวาระที่ 6. เรื่องอืน่ ๆ ตามแต่จะมีผ้เู สนอ
ผู้เสนอฯ
- ไม่มี จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม - ไม่มีระเบียบวาระที่ 7 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ เสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุมชุดที่ 56 ครั้งที่ 10 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม.
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมชุดที่ 56 ครั้งที่ 10 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
เลิกประชุม 14.30 น.
(ลงชื่อ)ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ประธานในที่ประชุม
(ลงชื่อ)ด.ต.วรศักดิ์ ร่ มโพธิ์ทอง เลขานุการ/จดบันทึก

