
  
        
      รายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

ชุดท่ี 56  คร้ังท่ี  11/2564 
วนัพฤหสับดี ท่ี  10 มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 13.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี  จ  ากดั 
 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองติดตามความกา้วหนา้ท่ีประชุมคร้ังก่อน     
ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองรับทราบรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อทราบ 

4.1  เร่ืองรายงานสถานภาพสมาชิกต่างจงัหวดั 
 4.2  เร่ืองแถลงรายการใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก  
  4.3  เร่ืองการจ่ายเงินกูส้ามญั 
  4.4  เร่ืองการเปลี่ยนแปลงค่าหุน้รายเดือน 
   4.5  เร่ืองแถลงเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกกรณีถูกออกจากราชการ 
              4.6  เร่ืองจ่ายเงินกองทุนเพื่อสวสัดิการแก่สมาชิก 
                         4.7  เร่ืองการจ่ายเงินทุนสาธารณะประโยชน์ 
   4.8  เร่ืองแถลงรายการรับ – จ่ายเงินของสหกรณ์ และงบทดลองประจ าเดือน 
  4.9  เร่ืองรับทราบสมาชิกคงเหลือประจ าเดือน  
  4.10 เร่ืองรับทราบผลการตรวจสอบบญัชีระหว่างปี 
ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
   5.1  เร่ืองรับสมคัรสมาชิกสมทบเขา้ใหม่ 
   5.2  เร่ืองรับสมคัรสมาชิกสามญัเขา้ใหม่ 

5.3  เร่ืองขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
5.4  เร่ืองสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
5.5  เร่ืองสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 
5.6  เร่ืองสมาชิกผิดนดัค่างวดช าระหน้ี 
5.7   เร่ืองพิจารณาจ่ายเงินกูพ้ิเศษ  
5.8  เร่ืองสมาชิกขอไถ่ถอนโฉนดที่ดิน   
5.9  เร่ืองสมาชิกผิดนดัเงินยมื 
5.10  เร่ืองขอพกัช าระหน้ีเน่ืองจากลาออกจากราชการ  
5.11  เร่ืองการเบิกค่าอาหารกรณีเจา้หนา้ที่ท  างานนอกเวลาท าการ 
5.12  เร่ืองฟ้องด าเนินคดี สมาชิกราย ด.ต.ภาสกร บุญล่อง  
5.13  เร่ืองการออกตรวจโครงการการใหเ้งินกูเ้พื่อประกอบอาชีพเสริม 
5.14  เร่ืองขอเชิญเขา้ร่วม “โครงการ ชสอ.รวมใจสหกรณ์ไทยสู้ภยัโควิด-19” ปี 2564 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
5.15  เร่ืองการจดัท าซุ้มแสดงความยนิดี กบั นสต. รุ่น 12 ศฝร.ภ.8 
5.16  เร่ืองขอเพิ่มวงเงินกู ้ธ.แลนด ์แอนดเ์ฮา้ส์ 
5.17  เร่ืองขอรับเงินฝากของ สส.ชสอ. 

   5.18  เร่ืองขอเปิดบญัชีเงินฝาก ชสอ.ตร. 
5.19  เร่ืองแกไ้ขระเบียบว่าดว้ย ทุนเพื่อสวสัดิการสมาชิก พ.ศ.2564 

ระเบียบวาระที่ 6.  เร่ืองอื่น ๆ ตามแต่จะมีผูเ้สนอ 
ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
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           รายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
                ชุดท่ี 56   คร้ังท่ี  11/2564  วนัท่ี   10  มิถุนายน พ.ศ. 2564   เวลา  13.00 น. 

  ณ  หอ้งประชุมสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั 
                                     *********************************************************  

กรรมการร่วมประชุม  11 คน  ไดแ้ก่ 

ประชุมในหอ้ง  10  คน ไดแ้ก่ 
1. ร.ต.อ.สุวิทย ์  มากดว้ง  ประธานกรรมการ 
2. ร.ต.ต.วรานนท ์ รักษห์นู  รองประธาน   
3. ด.ต.จิรศกัด์ิ  เรืองเวช  รองประธาน 
4. ร.ต.อ.หญิงลภสั บุญเรือง  เหรัญญิก 
5. พ.ต.ท.ธงชยั  ทองใหญ่ กรรมการ  

  6. ด.ต.ธเนศ  พงศจ์นัทร์เสถียร กรรมการ 
7. ด.ต.กฤษฎา  เตวิชชะนนท ์ กรรมการ  

 8. ด.ต.อรุณ  เกิดแกว้  กรรมการ 
 9. ด.ต.สุริยะ  ดว้งคง  กรรมการ  

10. ด.ต.วีระโชติ  อ่อนเอ่ียม กรรมการ 
 

ประชุมทาง วีดีโอคอล  1 คน ไดแ้ก่ 
1. ด.ต.วรศกัด์ิ  ร่มโพธ์ิทอง เลขานุการ  

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

                คณะกรรมการด าเนินการ  จ  านวน   11  คน   มาประชุมจ านวน  11  คน   ครบองคป์ระชุม 
ร.ต.อ.สุวทิย์  มากด้วง   ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ   ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมตาม 
ระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี  
 
 
 
 
 
 



  
 
ระเบียบวาระที่   1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ประธานฯ           -  เม่ือช่วงเชา้เวลา 10.00 น. ไดป้ระชุมแกไ้ขปัญหาหน้ีกบั ธนาคารออมสิน ซ่ึงไดข้อ้สรุป 

ธนาคารออมสินไดใ้หร้ายช่ือสมาชิกท่ีมีปัญหาหน้ีเสีย จ  านวน 73 ราย จึงใหท้างธนาคารออมสิน 
  ตดัส่วนท่ีเป็นดอกเบ้ีย และค่าด าเนินการออกใหเ้หลือเฉพาะเงินตน้  

- วนัน้ี ด.ต.วรศกัด์ิฯ เลขานุการ ไดป้ระชุมทางวีดีโอคอล จึงขอแต่งตั้ง ด.ต.ธเนศฯ เป็นเลขานุการ 

ในท่ีประชุมแทนในวนัน้ี 

มตทิี่ประชุม        รับทราบ         
 
ระเบียบวาระที่ 2. เร่ืองตดิตามผลความก้าวหน้า ตามมตทิีป่ระชุมคร้ังก่อน 
เลขานุการฯ 2.1 เร่ืองตดิตามสมาชิกที่ผดินดัช าระหนีแ้ละยงัคงค้างส่งค่างวด ประจ าเดือน เมษายน 2564 
        ฝ่ายติดตามทวงหน้ีไดติ้ดตามอยา่งเคร่งครัดแลว้ ตามรายละเอียด ดงัน้ี(ตามเอกสารแนบ) 
   1. สงักดัสมาชิกในจงัหวดั   จ  านวน       4 ราย     ติดตามได ้     1  ราย    คงคา้ง     3  ราย  
   2. สงักดัสมาชิกต่างจงัหวดั  จ  านวน      10 ราย     ติดตามได ้    5  ราย     คงคา้ง    5  ราย 
   3. สงักดั ขา้ราชการบ านาญ  จ  านวน      3  ราย    ติดตามได ้     -  ราย    คงคา้ง     3  ราย 
    4. สงักดั สมาชิกสมทบ จ านวน             3  ราย     ติดตามได ้    2 ราย    คงคา้ง     1  ราย 

                   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม        รับทราบ 

             2.2 สมาชิกถูกบงัคบัคดี และล้มละลาย  จ านวน  17 ราย ดังนี ้
        2.1 สมาชิกลม้ละลาย 
     2.1.1 ร.ต.ต.ศกัด์ิชาย  ชาติแกว้   ไดเ้สียชีวติเม่ือ 23 มิ.ย.2561  
    2.1.2 ด.ต.วินยั  ช่วยผดุง 
     2.1.3 ด.ต.มีนา  บุญม ี
       2.1.4 พ.ต.ท.อธิการ  อคัรกุล    

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

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

2.2.5  ด.ต.ไพรวลัย ์ วิไลวลัย ์
2.2.6  ด.ต.สญัญา  ไกรเจริญ 
2.2.7 ร.ต.อ.ปฏิคม  ละลา 
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    2.3  สมาชิกถกูอายดัทรัพยข์ายทอดตลาด 
   2.3.1  ร.ต.อ.หญิง ศิริกรณ์   รัฐศิริกาญจน ์   

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

    2.3.4  พ.ต.ท.สุทิน  ยอ้ยสวสัด์ิ 
       
- สมาชิก ด.ต.คธายทุธ  ชาตวิทยา  กรมบงัคบัคดีนดัประชุมเจา้หน้ี วนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 
กรมบงัคบัคดีไดข้อเล่ือนประชุมออกไปก่อน ยงัไม่มีก  าหนด จะมีหนงัสือแจง้ใทราบอีกคร้ัง 

- สมาชิกรายอ่ืนๆในเดือน พฤษภาคม 2564  ไม่มีการเคล่ือนไหว แต่อยา่งใด 

                         จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม        รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองรับทราบเร่ืองของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

   ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั  
ผูเ้สนอฯ :  ไม่ไดเ้ขา้ร่วม 
   

ผู้ตรวจสอบกจิการ 
เลขานุการฯ  ผูต้รวจสอบกิจการ พ.ต.ท.หญิงจินตนา  สิทธิฤทธ์ิ  และ ร.ต.อ.นฤคม  คุ่ยยกสุย  ไดด้  าเนินการ 
   ตรวจสอบเอกสารประจ าเดือน  พฤษภาคม 2564   จึงไดร้ายงาน ดงัน้ี     

   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ. 
มตทิี่ประชุม รับทราบ 

ตามขอ้เสนอแนะขอ้ 3.2 เจา้หนา้ท่ีพสัดุ มีในค าสัง่ท่ี 7 /2562 เร่ืองมอบหมายหนา้ท่ีรับผดิชอบในการ
ปฎิบติังานแก่เจา้หนา้ท่ี เรียบร้อยแลว้ 
ตามขอ้เสนอแนะขอ้ 3.3 การน าส่งเงินปันผล-เฉล่ียคืน ใหส้ านกังานบงัคบัคดี เจา้หนา้ท่ีไดน้ าส่ง
ถกูตอ้งเรียบร้อยตามวนัเวลาท่ีก  าหนดทุกราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุราษฎร์ธานี จ ากัด 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั 
 ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้า  พ.ต.ท.หญิง จินตนา  สิทธิฤทธ์ิ  และ 
ร.ต.อ.นฤคม คุ่ยยกสุย  เป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั ขา้พเจา้พร้อมคณะไดเ้ขา้
ตรวจสอบกิจการประจ าเดือนพฤษภาคม 2564  จึงขอเสนอรายการท่ีตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ/ขอ้เสนอแนะท่ีควร
แกไ้ขรายละเอียด ดงัน้ี 

1. วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อให้ทราบการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั1.2 เพื่อ
แนะน าการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
1.3 เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบรายงานประชุมคร้ังท่ี 8-9/2564 วาระการประชุประจ าเดือน10/2564 
2.2 ตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้งตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี   ต  ารวจฯ 

รายละเอียด ดงัน้ี 
2.2.1 จดัซ้ือกรวยยาง ป้ายไฟสามเหล่ียม  
2.2.2 จดัซ้ือเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม สภ.บางสวรรค ์
2.2.3 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ โดยวิธีพิเศษ(อยูร่ะหว่างตรวจสอบ) 

2.3 รายการอายดัเงินและน าส่งเงินส านกังานบงัคบัคดีจดัหวดัสุราษฎร์ธานี 
2.4 เงินกูส้ามญัสมาชิกสมทบ จ านวน 2 ราย ท่ีประชุมขยายวงเงินกู ้จ  านวน 2,700,000.- บาท  
2.5 ตรวจสอบงบทดลองและงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประจ าเดือนเม.ย.2564 

 3.  ผลของการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
     3.1 การด าเนินการตามขอ้ 2.1,2.4 -2.5สหกรณ์ด าเนินการถกูตอ้งเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  
     3.2 ตามขอ้ 2.2 ปรากฏว่าสหกรณ์ฯ ไม่ไดแ้ต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีพสัดุตามระเบียบว่าดว้ยการพสัดุ         

พ.ศ. 2556 แต่อยา่งใด ในส่วนน้ีขอใหค้ณะกรรมการด าเนินการตามระเบียบฯ อยา่งเคร่งครัด 
     3.3 ตามขอ้ 2.3 ขอใหค้ณะกรรมการด าเนินการก าชบัเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบด าเนินการน าส่งเงิน 

ใหส้ านกังานบงัคบัคดีภายในก าหนดหากขดัขอ้งใหป้ระสานงานอยา่งใหเ้กิดความเสียหายแก่สมาชิกสหกรณ์ 
    จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
       พ.ต.ท.หญิง 
               (จินตนา  สิทธิฤทธ์ิ)      
           หวัหนา้ผูต้รวจสอบกิจการฯ 
                ร.ต.อ. 
              (นฤคม  คุ่ยยกสุย  ) 
              ผูต้รวจสอบกิจการฯ 
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ระเบียบวาระที่ 4    เร่ืองเพือ่ทราบ 
ผู้จดัการฯ 4.1  เร่ืองรายงานสถานภาพสมาชิกต่างจงัหวดั 
   เสนอว่าในเดือน  พฤษภาคม 2564  สหกรณ์ มีสมาชิกซ่ึงเป็นสมาชิกต่างจงัหวดั  จ  านวน  721ราย 

  ระหว่างเดือน    รับช าระหุน้                        จ  านวน            1,946,170.00     บาท  
   รับช าระหน้ี             จ  านวน           58,865,585.25     บาท    
  ณ วนัท่ี  31 พฤษภาคม 2564  ทุนเรือนหุน้คงเหลือ     เป็นเงิน        389,487,380.00     บาท  
              หน้ีสินคงเหลือ            เป็นเงิน     1,484,273,574.00    บาท 

( ส่วนต่างหนีสิ้นมากกว่าหุ้น  =  1,094,789,194  บาท )  

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ. 
มตทิี่ประชุม รับทราบ 

ผู้จดัการฯ 4.2  เร่ืองรายงานการให้เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก 
เสนอว่าในเดือน  พฤษภาคม 2564   ไดม้ีสมาชิกขอกูเ้งินเพือ่เหตุฉุกเฉินจ านวน  245  ราย  
ตามรายละเอียดดงัน้ี 

เงินกูฉุ้กเฉินคงเหลือยกมา  ณ  30 เมษายน 2564  815,475,660.59     บาท 
จ่ายเงินกูร้ะหว่างเดือน        68,355,350.00     บาท   

  รับช าระเงินกูร้ะหว่างเดือน                   52,424,181.75    บาท   
  คงเหลือ ณ  31  พฤษภาคม 2564   831,406,828.84     บาท 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ.  
มตทิี่ประชุม      รับทราบ 
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4.3  เร่ืองรับทราบการจ่ายเงินกู้ทุกประเภท 
เลขานุการฯ  ในเดือน พฤษภาคม 2564   ไดมี้การพิจารณาจ่ายเงินกูทุ้กประเภท ดงัน้ี 
 

วนัท่ีอนุมติั ราย จ านวนเงินขอกู ้ หกัหน้ีคา้ง  เงินท่ีจ่ายจริง 

วนัท่ี  7  พฤษภาคม  2564 40      100,290,000.00          84,675,136.00          15,614,863.14  

วนัท่ี  11 พฤษภาคม   2564 4         11,000,000.00            1,339,900.00            9,660,100.00  

วนัท่ี  14  พฤษภาคม 2564 32         71,116,100.00          60,389,170.75          10,726,929.25  

วนัท่ี  21  พฤษภาคม  2564 23         55,502,000.00          49,070,913.00            6,431,087.00  

วนัท่ี  28  พฤษภาคม  2564 16         36,020,000.00          31,167,906.50            4,852,093.50  

รวม 115      273,928,100.00       226,643,026.25          46,481,023.00  

สรุปการจ่ายเงนิกู้ทั้งหมด         

เงินกูส้ามญัทัว่ไป 115      273,928,100.00       226,643,026.25          46,481,023.00  

เงินกูใ้ชค่้าหุน้ค  ้าประกนั 17         18,751,055.00          11,175,340.00            7,575,715.00  
เงินกูส้ามญัประสบภยั ไวรัส โควิด 33           4,850,000.00               480,600.00            4,369,400.00  

เงินกูส้ามญัเพื่อการศกึษา         

เงินกูส้ามญัเพ่ือซ้ืออาวุธปืน         

เงินกูส้ามญัอาชีพเสริม      94                     67,112,977               276,024.00               66,836,953  

เงินยมืทดรอง 1                 40,000.00                    40,000.00  

เงินกูส้ามญัเบ้ียประกนัอคัคีภยั         

เงินกูพ้ิเศษ 2           6,400,000.00               222,043.00            6,177,957.00  

ประกนัชีวิต         

รวม 262    371,082,132.00  238,797,033.25  132,285,098.75  
 

 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม    รับทราบ 
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4.4 เร่ืองการเปลีย่นแปลงส่งค่าหุ้นรายเดือน  
เลขานุการฯ  ในเดือน  พฤษภาคม 2564   มีสมาชิกขา้ราชการบ านาญขอเปล่ียนแปลงส่งค่าหุน้รายเดือน  1 ราย 
 

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

1 5830 ด.ต.จารุพฒัน์  บุญฤทธ์ิ 1,800 1,300 500 

  รวม   1  ราย       
 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม   รับทราบ 
 
4.5 เร่ืองรับทราบเงินบริจาคช่วยเหลอืสมาชิกกรณถูีกออกจากราชการ 
เลขานุการฯ   สหกรณ์มสีมาชิกท่ีมีค  าสัง่ออกจากราชการ และพน้สภาพการเป็นสมาชิก  ณ พฤษภาคม 2564 
                      และสหกรณ์ยงัไม่ไดจ่้ายเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกกรณีถกูออกจากราชการดงัน้ี 
 

ล าดบั ทะเบียน ช่ือ – สกุล สงักดั พน้สภาพ 
หน้ีคงเหลือ 

กองทุนคา้งจ่าย ท่ีน ามาค านวณ 
เพื่อใชก้องทุน 

1 09793 ด.ต.ไพรวลัย ์ วิไลวลัย ์ บ่อผดุ 20/04/2563 2,449,815.50  2,204,833.95 
2 07560 ด.ต.วชัรินทร์  สินสโมสร บ่อผดุ 16/02/64 3,072,179.25 2,764,961.32 
    รวม   2  ราย 5,521,994.75 4,969,795.27 

 
  เงินบริจาคช่วยเหลือสมาชิกกรณีถกูออกฯ  ยกมา  30  เมษายน 2564                          5,976,282.30     บาท 

รับเพิม่  ตั้งแต่วนัท่ี 1- 31 พฤษภาคม 2564                            268,300.00      บาท 
ใช้ไป ตั้งแต่วนัท่ี 1–31 พฤษภาคม 2564                     1,333,668.60      บาท 

คงเหลอื ณ  31 พฤษภาคม 2564                   4,910,913.70     บาท   

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มตทิี่ประชุม  รับทราบ ใหจ่้ายเงินกองทุนฯรายท่ี 2 ด.ต.วชัรินทร์  สินสโมสร 
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4.6  เร่ืองการจ่ายเงินกองทุนเพือ่สวสัดิการแก่สมาชิก 
เลขานุการฯ  ในเดือน  พฤษภาคม 2564   สหกรณ์ไดจ่้ายเงินกองทุนเพื่อสวสัดิการแก่สมาชิก   74 ราย   ไดแ้ก่ 
 
ล าดบั รายการ สงักดั จ านวนเงิน 

1 จ่าย ด.ต.ศกัด์ิดา  บุญทิพย ์ บุตรนอนรักษาพยาบาล เมือง 3,000.00 

2 จ่าย ส.ต.ท.ภาวชั  ปริปุญญพาสน ์บุตรนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล เมือง 1,000.00 

3 จ่าย พ.ต.ท.เจริญ  เกิดแกว้ มารดานอนรักษาตวัในพยาบาล บ่อผดุ 2,000.00 

4 จ่าย ด.ต.หญิง นริดา  ขาวนวล นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ศฝร.ภ.8 6,000.00 

5 จ่าย ด.ต.จกัริน   วีระวงศ ์นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล เมือง 2,000.00 

6 จ่าย พ.ต.ท.วรากรณ์  ข าเวช นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ต่างจงัหวดั 6,000.00 

7 จ่ายค่าประกนัโควดิสมาชิกบริษทัวิริยะประกนัภยั 8 ราย - 3,192.00 

8 จ่าย ด.ต.กิตติศกัด์ิ  ดาวสุวรรณ นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล กก.สส.ภ.8 10,000.00 

9 จ่าย ร.ต.อ.ธรรมนูญ  พลอยแกว้ นอนรักษาตวัในโรงพยาลาล บ านาญ 3,000.00 

10 จ่าย พ.ต.ท.สุนิตย ์ ไชยหาญ  มารดาเชียชีวิต บ านาญ 10,000.00 

11 จ่าย ด.ต.จิรเศรษฐ ์คงช่วย  บิดาเสียชีวิต ต่างจงัหวดั 10,000.00 

12 จ่าย ร.ต.อ.เปล่งอรุณ  ไมอินทร์  มารดาเสียชีวิต ท่าชนะ 10,000.00 

13 จ่าย ร.ต.อ.ฉลอง  อ่ิมมาก  ค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 4,000.00 

14 จ่าย ด.ต.ธนาธิป  ศรีบวัทอง ภรรยานอนรักษาพยาบาล บา้นนาสาร 2,000.00 

15 จ่าย ด.ต.ภรภทัร  เมืองชู นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ตม.สฎ 10,000.00 

16 จ่าย ด.ต.ภีภทัท ์จรพทัลุง นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ต่างจงัหวดั 1,000.00 

17 จ่าย พ.ต.ท.เช่ียวชาญ  พลอยศรี นอนรักษาพยาบาล บ านาญ 3,000.00 

18 จ่าย ร.ต.อ.นิพนธ ์บุญฤทธ์ิ บิดาเสียชีวิต ต่างจงัหวดั 10,000.00 

19 จ่าย ด.ต.สุพจน ์ ด าคุม้ บิดาเสียชีวิต กาญจนดิษฐ ์ 10,000.00 

20 จ่าย พ.ต.ท.สุภาษิต  แสงจนัทร์ รักษาตวัในโรงพยาบาล บ านาญ 3,000.00 

21 จ่าย ร.ต.อ.สนัติ  สกักะมงคลศิริ มารดานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ขุนทะเล 1,500.00 

22 จ่าย ด.ต.ไพทูลย ์ ธรฤทธ์ิ  ค่านอนรักษาพยาบาล เขานิพนัธ ์ 3,000.00 

23 จ่าย ด.ต.อุดม  สมบูรณ์  ค่านอนรักษาพยาบาล บางมะเด่ือ 10,000.00 

24 จ่าย ร.ต.อ.บรรชา  อกัษรพิทกัษ ์ ภรรยาเสียชีวิต กาญจนดิษฐ ์ 10,000.00 

25 จ่ายคา่เบ้ียประกนัโควิด บริษทัวิริยะประกนัภยั จ ากดั ราย ด.ต.นรบดี  รักนาควน  - 399.00 

26 จ่าย ร.ต.อ.สมเกียรติ  สงัขน์าค  ค่านอนรักษาพยาบาล เคียนซา 7,000.00 

27 จ่าย พ.ต.ท.เจริญ  เกิดแกว้  ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา บ่อผดุ 1,000.00 

28 จ่าย ร.ต.อ.ญาณพล  ชุมชอบ  มารดาเสียชีวิต บ านาญ 10,000.00 
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ล าดบั รายการ สงักดั จ านวนเงิน 

29 จ่าย ร.ต.ต.สุนทร  กิตติปรัชญากุล สวสัดิการเกื้อกูลขา้ราชการบ านาญ บ านาญ 50,000.00 

30 จ่าย ร.ต.ต.นพดล  ศรีไสย  ค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 10,000.00 

31 จ่าย ด.ต.นพดล  สามเค้ียม  ค่านอนรักษาพยาบาล ต่างจงัหวดั 4,000.00 

32 จ่าย ร.ต.ท.วิชยั  บุญนวล  ค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 10,000.00 

33 จ่าย ด.ต.สิรวิชญ ์ หนูคงคา นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ต่างจงัหวดั 10,000.00 

34 จ่าย ด.ต.สิรวิชญ ์ หนูคงคา บุตรนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ต่างจงัหวดั 3,000.00 

35 จ่าย ด.ต.พงศธร  ศรีสุขใส มารดาเสียชีวิต ต่างจงัหวดั 10,000.00 

36 จ่าย ด.ต.วิมล  รักบ ารุง  จ่ายค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 10,000.00 

37 จ่าย ด.ต.กิตติ  ฉิมยนิดี  ค่านอนรักษาพยาบาล เมือง 10,000.00 

38 จ่าย ร.ต.ต.ประยทุธ  ใจดี  ค่านอนรักษาพยาบาลบิดา บ านาญ 3,000.00 

39 จ่าย ร.ต.ต.ประยทุธ  ใจดี  ค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 3,000.00 

40 จ่าย ร.ต.อ.วิจิตร  พลูสวสัด์ิ  ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร บ านาญ 3,000.00 

41 จ่าย ร.ต.ต.วชัระ  ด่านภู่วงศ ์ ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร กาญจนดิษฐ ์ 3,000.00 

42 จ่าย ร.ต.ต.วชัระ  ด่านภู่วงศ ์ ค่านอนรักษาพยาบาล กาญจนดิษฐ ์ 10,000.00 

43 จ่าย จ.ส.ต.ชยัพร  บุญญาธิการ  ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา ต่างจงัหวดั 1,500.00 

44 จ่าย จ.ส.ต.ชยัพร  บุญญาธิการ  ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร ต่างจงัหวดั 1,000.00 

45 จ่าย จ.ส.ต.ชยัพร  บุญญาธิการ รับขวญัทายาทใหม่ ต่างจงัหวดั 1,000.00 

46 จ่าย ร.ต.ต.บรรจง  ค าลือ  ค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 1,000.00 

47 จ่าย พ.ต.ท.ณรงศกัด์ิ   นาชยัเพช็ร นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บางมะเด่ือ 2,000.00 

48 จ่าย ด.ต.สุรินทร์  ทองเดิม นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล เมือง 1,000.00 

49 จ่าย ร.ต.ท.ทนงศกัด์ิ  โกษาพงษ+์++ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา บ านาญ 500.00 

50 จ่าย พ.ต.ท.ไพริน  รัศมี  ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร อก.ภ.8 3,000.00 

51 จ่าย ร.ต.ต.ชนะ  อินทรนุพฒัน ์ มารดาเสียชีวิต บ านาญ 10,000.00 

52 จ่าย ด.ต.อนุรักษ ์ ลือแทน  ค่านอนรักษาพยาบาล เมือง 10,000.00 

53 จ่าย ร.ต.ต.พงษส์วสัด์ิ  วิเชียร  ค่านอนรักษาพยาบาล อก.ภ.8 10,000.00 

54 จ่าย ร.ต.ท.สมบติั  ใหม่เอ่ียม  ค่านอนรักษาพยาบาล พระแสง 2,000.00 

55 จ่าย พ.ต.ท.บุญฤทธ์ิ  มุขวฒัน ์ ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา ขุนทะเล 1,500.00 

56 จ่าย ร.ต.อ.เอกนสั  หนูแกลว้ บุตรนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล เมือง 1,500.00 

57 จ่ายร.ต.อ.ไพรทูล  แกลว้ทนงค ์รับขวญัทายาทใหม่ เกาะสมุย 1,000.00 

58 จ่ายร.ต.อ.ไพรทูล  แกลว้ทนงค ์ภรรยานอนโรงพยาบาล เกาะสมุย 1,500.00 

59 จ่าย ด.ต.นพรัตน ์ หนูนวล  ค่านอนรักษาพยาบาล ศฝร.ภ.8 2,000.00 
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ล าดบั รายการ สงักดั จ านวนเงิน 

60 จ่าย ส.ต.ท.วชัรพงษ ์ ชุมทอง  รับขวญัทายาทใหม่ ขุนทะเล 1,000.00 

61 จ่าย ส.ต.ท.วชัรพงษ ์ ชุมทอง  ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา ขุนทะเล 1,500.00 

62 จ่าย ร.ต.ต.ออส  ดอกขนั มารดาเสียชีวติ บ านาญ 10,000.00 

63 จ่าย ร.ต.อ.วีระภณั  หมดูจนัทร์  ค่านอนรักษาพยาบาล พระแสง 7,000.00 

64 จ่าย ด.ต.สายนัต ์ เขียวคง นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล สิงหาคม 10,000.00 

65 จ่าย ด.ต.จรัลศกัด์ิ  จกัรมณีุ  ค่านอนรักษาพยาบาล บา้นนาสาร 6,000.00 

66 จ่าย ส.ต.อ.เชาวนะ เชาวพงศ ์ ค่านอนรักษาพยาบาล บ่อผดุ 10,000.00 

67 จ่าย ร.ต.ต.ประทีป  ทศันงาม มารดาเสียชีวิต ท่าชนะ 10,000.00 

68 จ่าย ส.ต.ท.กฤษณะ  ไกรวงศ ์ภรรยานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล พุนพิน 2,000.00 

69 จ่าย ส.ต.ท.กฤษณะ  ไกรวงศ ์รับขวญัทายาทใหม่ พุนพิน 1,000.00 

70 จ่าย พ.ต.ท.ถาวร  รามวงศ ์ ค่านอนรักษาพยาบาล บา้นตาขุน 3,000.00 

71 จ่าย พ.ต.ท.เกียรติพงศ ์ เสมสุขกรี  รับขวญัทายาทใหม่ ต่างจงัหวดั 1,000.00 

72 จ่าย ส.ต.ท.รุ่งอรุณ  พรหมหอ้ง  ค่านอนรักษาพยาบาล เมือง 10,000.00 

73 จ่าย ร.ต.อ.นิพนธ ์บุญฤทธ์ิ ค่านอนรักษาพยาบาล ต่างจงัหวดั 10,000.00 

74 จ่าย ร.ต.อ.มีศกัด์ิ  เทพบุรี มารดาเสียชีวิต พระแสง 10,000.00 

                                 รวม  74  รายการ   434,091.00 
 
 
 
 

ทุนเพื่อสวสัดิการแก่สมาชิกยกมา   30 เมษายน 2564                         6,063,440.89 บาท 
       ใช้ไป   ตั้งแต่วนัท่ี 1–31  พฤษภาคม 2564                                    434,091.00 บาท 

  คงเหลอื   31  พฤษภาคม  2564                             5,629,349.89 บาท  
    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ. 

มตทิี่ประชุม   รับทราบ 
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4.7  เร่ืองการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ 
เลขานุการฯ  ในเดือน  พฤษภาคม 2564   สหกรณ์ไดจ่้ายเงินทุนสาธารณประโยชน์  จ  านวน    13   รายการ 
 

ล าดบั รายการ สงักดั จ านวนเงิน 

1 จ่าย ด.ต.ปราโมท  ณ นุวงศ ์พวงหรีดบิดา เคียนซา 800.00 

2 จ่าย ค่าพวงหรีด ด.ต.อ  านาจ  ทิมมณี เมือง 800.00 

3 จ่ายค่าพวงหรีด ด.ต.นิโรจน ์ อุ่มแกว้ บ านาญ 800.00 

4 จ่าย ร.ต.อ.บรรชา  อกัษรพิทกัษ ์พวงหรีดภรรยา กาญจนดิษฐ ์ 800.00 

5 จ่าย ด.ต.จิรเศรษฐ ์คงช่วย พวงหรีดบิดา ต่างจงัหวดั 800.00 

6 จ่าย พ.ต.ท.สุนิตย ์ ไชยหาญ พวงหรีดมารดา บ านาญ 800.00 

7 จ่ายค่าพวงหรีด ด.ต.ปรีชา  เช้ือหมอเฒ่า บ านาญ 800.00 

8 จ่ายค่าพวงหรีดมารดา ร.ต.อ.ญาณพล  ชุมชอบ บ านาญ 800.00 

9 จ่ายค่าพวงหรีดภรรยา ร.ต.อ.บรรชา  อกัษรพิทกัษ ์ กาญจนดิษฐ ์ 800.00 

10 จ่ายค่าพวงหรีดมารดา ด.ต.พงศธร  ศรีสุขใส ต่างจงัหวดั 800.00 

11 จ่ายค่าหรีดมารดา ร.ต.ต.ออส  ดอกขนั บ านาญ 800.00 

12 จ่ายค่าพวงหรีด พ.ต.ท.อุทยั  โชติมณี ต่างจงัหวดั 800.00 

13 จ่ายค่าพวงหรีดมารดา ร.ต.ท.โกวิท  วงศพ์รัด พนม 800.00 

                        รวม  13  รายการ   10,400.00 
 

 

ทุนสาธารณประโยชน์  ยกมา   30  เมษายน  2564          510,106.75       บาท 
ใช้ไป   ตั้งแต่  1– 31  พฤษภาคม 2564                10,400.00       บาท 
 คงเหลอื   31  พฤษภาคม 2564                   499,706.75       บาท 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ. 
มตทิี่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.8  เร่ืองรับทราบการสรุปรายละเอยีดงบการเงิน   
ผู้จดัการ เสนอว่าในเดอืน  พฤษภาคม  2564  ซ่ึงได้สรุปรายละเอยีดงบการเงินประจ าเดือนอย่างย่อ ดงันี ้
 งบดุล      
สินทรัพย์      พฤษภาคม   2564   พฤษภาคม   2563  
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร                  64,061,606.44           294,712,760.98   
 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน                   18,334,564.88                39,581,921.32   
 เงินลงทุน                  565,193,000.00              553,185,000.00   
 ลกูหน้ีระยะสั้น+ระยะยาว            8,207,273,075.75        7,580,332,556.01   
 ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์                  20,080,644.39                20,250,166.93   
 สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์                                  40.73                         1,041.41   
 สินทรัพยอ่ื์น ๆ                   13,524,179.76                343,913.77   
 รวมสินทรัพย์             8,888,467,111.95       8,488,407,360.42   
หนีสิ้น       
 เงินรับฝาก              3,989,020,498.10         2,729,421,166.60   
 เงินกูย้มืภายนอก             1,248,306,500.00        2,338,000,000.00   
 หน้ีสินอ่ืน ๆ                   12,656,759.50                15,651,721.42   
 รวมหนีสิ้น             5,249,983,757.60       5,083,072,888.02   
ทุน       
 ทุนเรือนหุน้             3,202,817,370.00        3,012,524,420.00   
 ทุนส ารอง                  270,632,721.51               245,366,911.49   
 ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั  อ่ืน                   19,205,620.46               20,215,849.21   
 ก าไรสุทธิ                  145,827,642.38             127,227,291.70   
 รวมทุน              3,638,483,354.35     3,405,334,472.40   
 รวมหนีสิ้นและทุน             8,888,467,111.95       8,488,407,360.42   
 งบก าไรขาดทุน     
     สะสม   เดือนนี ้ % 
 รายได ้                  303,816,467.49              39,124,522.32  100.00 
 ค่าใชจ่้าย                  157,988,825.11           18,132,569.11  46.34 
 ก าไรสุทธิ                  145,827,642.38           20,991,953.21  53.66 
 ซ่ึงรายละเอียดต่าง ๆ ของงบการเงินตามเอกสารท่ีแนบ   
                                   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ   
 มตทิี่ประชุม รับทราบ  
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เร่ืองแถลงรายการ รับ – จ่าย ของสหกรณ์และงบการเงนิประจ าเดือน  พฤษภาคม  ดังนี้ 
 

รายการ 
 เมษายน  2564  พฤษภาคม  2564 

รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ 

        เงินสดคงเหลือยกมาจากวันก่อน .00 55,725.89 .00 60,387.06 

        ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย)์ สฎ .00 11,426.49 141,354.00 9,869.37 

        ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย)์ ศรีวิชยั 227,182,860.24 256,785,837.35 285,865,018.13 275,451,208.03 

        ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ออมทรัพย)์ .00 .00 2,347.77 .00 

        ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย)์ โลตสั .00 .00 1,000,000.00 484,494.32 

        ธนาคารกสิกรไทย(ออมทรัพย)์โลตสั 6,901,900.00 6,837,437.00 578,900.00 .00 

        ธนาคารออมสิน(ออมทรัพย)์สฎ. 400,000.00 .00 5,000.00 .00 

        ธนาคารทหารไทยธนชาต (ออมทรัพย)์ 7,200.00 .00 59,000,850.00 59,000,000.00 

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

        เงินกูฉุ้กเฉิน 71,996,419.50 62,311,977.25 68,355,350.00 52,424,181.75 

สวสัดิการยมืเงิน 50,000.00 .00 40,000.00 1,288.50 

        เงินกูส้ามญั 352,096,900.25 332,209,541.98 296,105,276.50 273,684,294.48 

        เงินกูส้ามญั-อาวุธปืน 57,360.00 405,962.50 .00 290,299.76 

        เงินกูส้ามญั - เพื่อการศึกษา .00 2,740.00 .00 2,740.00 

        เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ .00 152,023.00 2,000,000.00 3,022,593.50 

        เงินกูพ้ิเศษเพื่อความมัน่คง .00 3,020,057.00 4,400,000.00 272,682.00 

        เงินกูส้ามญั-ประกนัชีวิต 1,600.00 3,105,528.50 .00 2,383,547.50 

       ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ .00 2,264.25 .00 .00 

       เงินกูพ้ิเศษเพื่อช าระหน้ีสถาบนัการเงินอื่น .00 43,968.00 .00 39,720.25 

       เงินกูส้ามญัผูป้ระสบภยัโควิด 19 7,405,000.00 2,038,559.75 4,850,000.00 1,470,193.00 

       เงินกูส้ามญัประกอบอาชีพเสริม 33,225,600.00 .00 23,789,200.00 145,516.00 

       ครุภณัฑ์ .00 .00 16,500.00 .00 

        เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 1,596.00 .00 35,499.91 .00 

        เงินทดรองจ่าย 232,060.00 342,890.00 13,310,165.22 160,335.22 

        ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ .00 .00 .00 8,215.08 

       สหกรณ์ออมทรัพยรุ่์งเรือง จ ากดั 793.15 .00 .00 .00 

      สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุราษฎร์ธานี จ ากดั 30,030,654.13 30,000,000.00 .00 .00 

       สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลทกัษิณ จ ากดั 1,578.96 .00 805.44 .00 

       สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจชุมพร จ ากดั 1,304.45 .00 1,352.36 .00 

        เงินฝากออมทรัพย ์ 12,013,608.46 13,366,752.01 10,943,892.05 8,861,685.09 

        เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 32,541,705.46 67,222,131.12 51,618,255.23 44,127,289.22 
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        เงินฝากประจ า 12 เดือน 1,392,356.15 31,392,356.15 21,559,816.39 130,559,816.39 

        เงินฝากออมทรัพยท์วีทรัพย ์ 365,000.00 .00 120,000.00 .00 

        เงินฝากสะสมรายเดือน 24 เดือน 600,000.00 49,000.00 .00 49,000.00 

        เงินฝากประจ า 24 เดือน 24,085,123.28 11,085,123.28 124,277,065.70 141,277,065.70 

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

        ตัว๋สัญญาใชเ้งินแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 280,000,000.00 280,000,000.00 80,000,000.00 100,000,000.00 

      เงินกู ้สอ.โรงพยาบาลต ารวจระยะยาว 3,340,000.00 .00 3,340,000.00 .00 

       เงินกูชุ้มนุมโครงการพิเศษ 5 41,666,700.00 .00 71,666,700.00 .00 

        เงินรอจ่ายคืน 1,242,275.25 1,455,332.93 2,318,805.84 2,409,306.34 

        เงินรอน าส่ง-สหกรณ์ต่างจงัหวดั 2,797,305.74 2,797,305.74 2,765,092.93 2,765,092.93 

        เงินรอน าส่ง-ค่าประกนัอคัคีภยั 5,970.60 2,605.45 .00 20,292.55 

ดอกเบ้ียจ่ายคา้งจ่าย 21,145.01 .00 .00 .00 

        ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายคา้งจ่าย 2,584.10 659.20 659.20 849.31 

        เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมคา้งจ่าย       956.00  9,559.00    9,559.00  9,559.00 

        เงินรอน าส่ง-ค่าประกนัชีวิต 574,184.75 558,164.99 918,781.62 1,004,187.14 

        เงินค่าสินไหม-รอจ่าย 1,500,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

        เงินบริจาคช่วยเหลือสมาชิกถูกออกจากราชการ .00 358,100.00 1,333,668.60 268,300.00 

        เงินรอช าระหน้ี .00 7,000.00 .00 9,000.00 

        ทุนเรือนหุน้ 2,535,000.00 16,328,480.00 2,323,490.00 17,942,160.00 

        ทุนสาธารณะประโยชน์ 14,000.00 .00 10,400.00 .00 

ทุนศึกษาอบรม 7,848.22 .00 .00 .00 

        ทุนเพื่อสวสัดิการแก่สมาชิก 2,429,437.00 .00 434,091.00 .00 

        ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ ้ 397,252.00   38,716,284.51  657,356.00  39,749,211.00  

        ดอกเบ้ียรับเงินฝาก .00 34,330.69 .00 4,505.57 

        ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ .00 2,200.00 .00 800.00 

        รายไดอ้ื่น ๆ .00 4,232.00 .00 4,058.00 

        ค่าธรรมเนียมออกสมุดเงินฝาก .00 900.00 .00 550.00 

        ค่าธรรมเนียมถอนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ .00 4,100.00 .00 1,060.00 

        ค่าธรรมเนียมเงินกูพ้ิเศษ .00 .00 .00 21,693.75 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากออมทรัพย ์ 37.26 .00 33.51 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากประจ า 5,477,479.43 .00 5,836,882.09 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 4,540,156.68 .00 4,748,435.51 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูชุ้มนุมระยะสั้น    1,272,328.77  .00    1,299,452.05  .00 

ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากออมทรัพยท์วีทรัพย ์ .00 .00 .00 .00 
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ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากสะสมรายเดือน 29,106.85 21,145.01 .00 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายตัว๋สัญญาใชเ้งินแลนดแ์อนดเ์ฮาส์ 816,219.20 .00 886,013.69 .00 

       ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู ้สอ.โรงพยาบาลต ารวจระยะยาว 460,790.14 .00 467,923.34 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูชุ้มนุมโครงการพิเศษ 5 924,657.29 .00 787,670.90 .00 

        เงินเดือนเจา้หนา้ที ่ 489,320.00 .00 489,320.00 .00 

        ค่าท างานนอกเวลา .00 .00 3,900.00 .00 

        เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 5,735.00 .00 9,559.00 .00 

        ค่าปรับปรุงพฒันาอาคารสถานที ่ 16,210.00 .00 .00 .00 

        ค่าซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ 910.50 .00 1,200.00 .00 

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

        ค่าเบ้ียประกนัรถยนต ์ .00 .00 22,386.16 .00 

        ค่ารับรองสมาชิก 6,937.00 .00 6,055.00 .00 

        ค่าสวสัดิการแก่สมาชิก 4,500,001.00 .00 2,800,000.00 .00 

        ค่าตอบแทน 146,000.00 .00 146,000.00 .00 

        เบ้ียประชุมกรรมการ 35,500.00 .00 20,500.00 .00 

        ค่าใชจ่้ายทัว่ไป 7,165.00 .00 24,101.00 .00 

        ค่าธรรมเนียมธนาคาร 7,519.89 .00 8,923.39 .00 

        ค่าเบ้ียเลี้ยง 2,900.00 .00 3,700.00 .00 

        ค่าไฟฟ้า 11,426.49 .00 9,869.37 .00 

        ค่าโทรศพัท ์ 3,963.36 .00 5,229.26 .00 

        ค่าน ้าประปา 345.61 .00 192.60 .00 

        ค่าธรรมเนียมไปรษณีย  ์ 12,797.00 .00 14,777.00 .00 

        ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัยานพาหนะ 2,857.75 .00 9,824.22 .00 

        ค่าตอบแทนนกัศึกษาฝึกงาน .00 .00 .00 .00 

        ค่าน ้ามนั 5,460.00 .00 5,780.10 .00 

        ค่าของใชส้ านกังาน 12,051.00 .00 8,495.00 .00 

       ค่าใชจ่้ายตามแผนกลยทุธ์ 251,690.00 .00 500,320.00 .00 

        ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,700.06 .00 3,255.92 .00 

        เงินสดคงเหลือยกไปวันต่อไป 60,387.06 .00 69,225.81 .00 

รวม 1,162,241,701.04 1,162,241,701.04 1,160,997,047.81 1,160,997,047.81 
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4.9  เร่ืองรับทราบสภาพสมาชิกคงเหลอื 
เลขานุการฯ     เสนอว่า ณ  วนัส้ินเดือน พฤษภาคม  2564    มีจ  านวนสมาชิกคงเหลือจ านวน   4,701 ราย 
                        ตามรายละเอียด  ดงัน้ี  

รายการ 
จ านวนสมาชิก 

สามญั / คน สมทบ / คน 
ยอดยกมา  ณ  30  เมษายน 2564 4,074 624 

รับเขา้ใหม่ระหว่างเดือน   2 5 

  -   ลาออกระหว่างเดือน – โอนออก- พน้สภาพ –เสียชีวิต    4 - 

คงเหลือ ณ ส้ินเดือน  พฤษภาคม 2564 4,072 629 

รวมทั้งส้ิน 4,701 

      จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 

4.10  เร่ืองรับทราบผลการตรวจสอบบญัชีระหว่างปี 
เลขานุการฯ       ตามท่ีอธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ไดแ้ต่งตั้ง  นางพรศรี ละงู เป็นผูต้รวจสอบบญัชีสหกรณ์ 
                          ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ ากดั ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ซ่ึงไดต้รวจสอบ 
                          บญัชีระหว่างปีคร้ังท่ี 1 เมื่อวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 จึงขอเสนอผลการตรวจสอบบญัชีระหว่างปี 
                           ดงัน้ี  (ตามเอกสารแนบ) 
               
                                                                  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม     รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเพือ่พจิารณา 
5.1  เร่ืองรับสมคัรสมาชิกสมทบเข้าใหม่ 
เลขานุการฯ    เสนอในเดือน พฤษภาคม 2564  มีผูย้ืน่ความจ านงขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบ    5 ราย ไดแ้ก่ 
 

ล าดบั ทะเบียน ช่ือ - สกุล อาย ุ ท่ีอยู ่ ผูรั้บรอง 

1 11213 นางสาวหน่ึงฤทยั  พลูสิน 41 อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี ภรรยา ร.ต.อ.ภาณุมาศ  พทัราช 

2 11215 นายปัณณวฒัน ์ ไกรสิทธ์ิ 20 อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี บุตร พ.ต.ท.สามารถ  ไกรสิทธ์ิ 

3 11216 นางสาวสุปราณี  ศรีสะอาด 42 อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี ภรรยา พ.ต.ต.วิชญพ์ล ทิพยชิ์ต 

4 11217 นางสาวชนญัชิดา สงละเอียด 23 อ.กาญจนดิษฐ ์จ.สฎ. บุตร พ.ต.ต.ญ. กรวรรณย ์ สงละเอียด 

5 11218 นางสาวชุติมา  ยอดเมือง 40 อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี บุตร ร.ต.ต.สุเทพ ยอดเมือง 

   รวม 5 ราย      
 

                                 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม    อนุมติัรับเขา้เป็นสมาชิกสมทบทั้ง  5  ราย 
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5.2  เร่ืองรับสมคัรสมาชิกสามญัเข้าใหม่ 
เลขานุการฯ     เสนอว่าในเดือน  พฤษภาคม 2564    มีผูย้ืน่ขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสามญั  จ  านวน    15  ราย 
                         ซ่ึงไดต้รวจสอบเอกสารครบถว้นและถกูตอ้งตามระเบียบแลว้   ดงัน้ี 
 

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

1 11219 ร.ต.ท.อธิวฒัน ์ อ่อนแกว้ พระแสง 21,500 1,700.00  -     

2 11220 ด.ต.ชยพล  ขนัทอง ศฝร.ภ.8 23,340 1,500.00  บช.ศึกษา  ไม่ประสงคโ์อน 

3 11221 ด.ต.รังษีธ์  หมานเหตุ พนม 36,990 2,000.00 ภูเกต็ 418,500 2,487,285 

4 11222 ร.ต.ต.พิทกั  ฤทธิรักษา ตม.สฎ. 38,750 2,200.00 ตร.แห่งชาติ 376,700  - 

5 11223 ด.ต.ณัฐชลินท์  สุจีรพนัธ ์ ท่าชี 31,180 1,800.00 ภูเกต็ 548,230 2,370,870 

6 11224 ร.ต.ต.อ  านาจ  ทองกนั วิภาวดี 34,680 2,000.00 นครฯ 485,760 2,406,665 

7 11225 ส.ต.อ.กษิด์ิเดช  จิตราภิรมย ์ ต ารวจน ้า 16,290 1,000.00 ตร.รน. 267,110 1,094,590 

8 11226 ร.ต.อ.วุฒิดนยั  พืชผล พุนพิน 29,680 1,700.00  -     

9 11227 ส.ต.ท.ปริวฒัน ์ มากยอด ท่าฉาง 13,070 1,000.00 ชุมพร 5,000  - 

10 11228 ส.ต.ท.เกียรติศกัดิ์   ปานชนะ เกาะสมุย 13,310 1,500.00  -     

11 11229 ส.ต.ต.ฐานนท์พั  ชะฎากาญจน ์ เกาะพะงนั 11,180 1,000.00 ศฝร.ภ.8 16,800  - 

12 11230 ร.ต.อ.องคอ์าจ  ทองนาค เกาะสมุย 26,630 2,000.00 ยโสธร 176,000  - 

13 11231 ส.ต.อ.สหรัฐ  พฒันรุ่งเรือง ไชยา 16,540 1,500.00  -     

14 11232 ร.ต.อ.หญิงตวิษา  คงทอง ท่องเที่ยว 22,230 5,000.00 ศชต. 535,000  - 

15 11234 ด.ต.ปิยบุตร  สังขห์ยู ตม.สฎ. 28,880 3,000.00  -     

   รวม  15  ราย    28,900       
 
 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม   อนุมติัรับเขา้เป็นสมาชิกทั้ง  15  ราย 
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5.3  เร่ืองขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
เลขานุการฯ  ดว้ยในเดือน พฤษภาคม 2564   มีสมาชิกประสงคข์อโอนสภาพสมาชิกเขา้   8  ราย     
 

ล าดบั ทะเบียน ช่ือ-สกุล สังกดั 
ทุนเรือน
หุน้ หน้ีเงินกู ้

  ยา้ยจาก 
สอ ภาระค ้า 

1 11227 ส.ต.ท.ปริวฒัน ์ มากยอด ท่าฉาง 2,000  - ชุมพร  - 

 ตรวจสอบแลว้ไม่มีหน้ีในขอ้มูลเครดิต 

  

2 11224 ร.ต.ต.อ  านาจ  ทองกนั วิภาวดี 485,760 2,406,664.00 นครฯ  - 

1.ธ.ออมสิน  507,464.- ปกติ / 2.ธ.ออมสิน  110,677.- ปกติ / 3. ธ.ออมสิน 2,040,410.- ปกติ / 4.ธ.ไทยพาณิชน์ 803,228.- ปกติ 

  

3 11225 ส.ต.อ.กษิด์ิเดช  จิตราภิรมย ์ ต ารวจน ้า 267,110 1,094,590.00 ต ารวจน ้า  - 

 1.ธ.ไทยพาณิชน์ 10,037.- คา้งช าระ 31-60 วนั / 2.บ.อิออน 1,616.- คา้งช าระ 61-90 วนั /3.บ.อิออน 33,523.- คา้งช าระ 61-90 วนั  

4.บ.อิออน 31,591.- คา้งช าระ 61-90 วนั  

  

3 11221 ด.ต.รังษีธ์  หมานเหตุ พนม 423,500 2,462,970.00 ภูเกต็  - 

1.ธ.ออมสิน 507,464.- ปกติ / 2. ธ.ออมสิน  110,677.- ปกติ / 3. ธ.ออมสิน 2,040,410.- ปกติ / 4.ธ.ไทยพาณิชย ์803,228.- ปกติ 

                

4 11229 ส.ต.ต.ฐานน์ทพั  ชะฎากาญจน์ เกาะพะงนั 16,800  - ศฝร.ภ.8  - 

 1.บตัรกรุงไทย 18,195.- ปกติ 

                

5 11232 ร.ต.อ.หญิงตวิษา  คงทอง ท่องเที่ยว 535,000  - ศชต.  - 

 ตรวจสอบแลว้ไม่มีหน้ีในขอ้มูลเครดิต 

                

6 11223 ด.ต.ณัฐชลินท์  สุจีรพนัธ ์ ท่าชี 248,230 245,555.00 ภูเกต็  - 

1.ธ.ธนชาต  245,383.-  ปกติ /  2. ธ. อาคารสงเคราะห์  1,026,447.- คา้งช าระ 61-90 วนั (ปกติ) 

 7 11230 ร.ต.อ.องคอ์าจ  ทองนาค เกาะสมุย 174,000  - ยโสธร - 

ตรวจสอบแลว้ไม่มีหน้ีในขอ้มูลเครดิต 

 8 11212 ส.ต.อ.สนธยา จรงคห์นู พนม 352,600 910,922 ยะลา 2 

ตรวจสอบแลว้ไม่มีหน้ีในขอ้มูลเครดิต 

    รวมจ านวน  8  รายการ 
  

 

                                          จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม    อนุมติัรับโอนสภาพสมาชิกเขา้ไดท้ั้ง 8 ราย 
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 5.4  เร่ืองสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
เลขานุการฯ เสนอว่าในเดือน  พฤษภาคม  2564     มีสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ฯ   1 ราย   

1.  นางรุ่งนาภา  กา้วศริิรัตน์   ทะเบียนสมาชิก 09277  สงักดั สมาชิกสมทบ ลาออก 

เน่ืองจากเหตุผลส่วนตวั มีทุนเรือนหุน้ 151,200 บาท ไม่มีหน้ีเงินกู ้

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       อนุมติัใหล้าออกได้

5.5  เร่ืองสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 
เลขานุการฯ เสนอว่าในเดือน  พฤษภาคม  2564    ไดม้ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ  2 ราย  คือ 
            1. ด.ต.ปรีชา  เช้ือหมอเฒ่า  เลขทะเบียน   01189 สงักดั  ขา้ราชการบ านาญ 
   เน่ืองจากเสียชีวิต  เป็นสมาชิก  27  ปี 10  เดือน  มีรายละเอียดดงัน้ี 
    -  มีทุนเรือน  267,200.-บาท 
    -  มีหน้ีเงินกูร้วมทุกสญัญา   1,589,898.75  บาท 
   -  ไดรั้บสวสัดิการ    1,500,000.-บาท 
    -   มีกรมธรรมป์ระกนัชีวิต   600,000.-บาท 
    -  เม่ือน าเงินต่างๆมาหกัลบหน้ีแลว้  มีเงินคงเหลือคืนแก่ทายาทประมาณ 777,301.25 บาท 

      จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        อนุมติัใหพ้น้สภาพสมาชิกโอนทุนเรือนหุน้ช าระหน้ีจ่ายเงินกองทุนฯท่ีเหลือคืนแก่ทายาท 
 
            2. ด.ต.จรัล  ดว้งเอียด   เลขทะเบียน   06314  สงักดั  สภ.คีรีรัฐนิคม 
   เน่ืองจากเสียชีวิต  เป็นสมาชิก  23  ปี 9  เดือน  มีรายละเอียดดงัน้ี 
    -  มีทุนเรือน  345,300.-บาท 
    -  มีหน้ีเงินกูร้วมทุกสญัญา   438,400.-บาท 
   -  ไดรั้บสวสัดิการ    1,400,000.-บาท 
    -  ไม่มีกรมธรรมป์ระกนัชีวิต   
    -  เม่ือน าเงินต่างๆมาหกัลบหน้ีแลว้  มีเงินคงเหลือคืนแก่ทายาทประมาณ 1,306,900  บาท 

      จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       อนุมติัใหพ้น้สภาพสมาชิกโอนทุนเรือนหุน้ช าระหน้ีจ่ายเงินกองทุนฯท่ีเหลือคืนแก่ทายาท 
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5.6  เร่ืองสมาชิกผดินดัค่างวดช าระหนี ้
เลขานุการฯ ดว้ยมีสมาชิกผดินดัช าระหน้ีและยงัคงคา้งส่งค่างวด  ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564  ดงัน้ี 
  1. สงักดัสมาชิกในจงัหวดั          จ  านวน  3  ราย 
  2. สงักดัสมาชิกต่างจงัหวดั         จ  านวน  7  ราย 
  3. สงักดั ขา้ราชการบ านาญ         จ  านวน  5  ราย 
   4. สงักดั สมาชิกสมทบ            จ  านวน   4  ราย  
    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      สมาชิกในจงัหวดั สมาชิกราย ด.ต.ภาสกร  บุญล่อง  เขา้วาระฟ้องด าเนินคดี /สมาชิกต่างจงัหวดั 
                          ราย พ.ต.ท.ชนนัท ์ เมฆฉาย ใหท้ าหนงัสือทวงหน้ีและขอหกัเพ่ิม / สมาชิกรายๆใหติ้ดตามทวงหน้ี 
                          ตามปกติ 
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5.7   เร่ืองพจิารณาจ่ายเงนิกู้พเิศษ  
  เลขานุการฯ       ในเดือน   พฤษภาคม 2564   มีสมาชิกยืน่ขอกูพิ้เศษใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนั  จ  านวน  2 ราย  ดงัน้ี 
 

ล าดบั ยศ-ช่ือ-สกุล อาย ุ เงินเดือน เงินต าแหน่ง ค่าหุน้ หน้ีฉุกเฉิน   หน้ี  สว. หน้ี  สามญั     ราคาประเมิน  ขอกูพ้ิเศษจ านวน  ค่างวด/งวด 

1 พ.ต.อ.เด่นดวง  ทองศรีสุข 42 45,750 11,200 283,200 -               -  -     2,286,000 1,600,000 10,500/274 

 ถนนสุราษฎร์ธานี – นาสาร    ต.นาสาร   อ.บา้นนาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี 

2 ด.ต.สมพร หนูคง 51 38,170 3,000 568,000 499,000    150,000 2,929,864.50 5,750,500 3,800,000 32,700/169 

 ถนนสายเอเชีย ตอนทุ่งสง –พทัลุง  ต.ชะมวง  อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 

        จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา                                                      
          มตทิี่ประชุม     รายท่ี 1 พ.ต.อ.เด่นดวง  ทองศรีสุข  อนุมติัจ  านวนเงิน  1,600,000.- บาท /รายท่ี 2 ด.ต.สมพร หนูคง  ไม่อนุมติั เน่ืองจากสมาชิกมภีาระหน้ีธนาคารออมสิน 
                                   ประวติัการช าระหน้ีไม่ปกติ
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5.8  เร่ืองสมาชิกขอไถ่ถอนโฉนดที่ดนิ   
เลขานุการฯ   ดว้ยมีสมาชิกขอไถ่ถอนโฉลดท่ีดินคืน จ  านวน 1 ราย ไดแ้ก่ 

1. ร.ต.ท.ภราดร  เหลียววนวฒัน ์ เลขทะเบียน  07128 สงักดั สมาชิกต่างจงัหวดั 
    ขอไถ่ถอนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 037  เน่ืองจากไดช้ าระหน้ีครบตามสญัญาแลว้ 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        อนุมติัใหไ้ถ่ถอนได ้

5.9  เร่ืองสมาชิกผดินัดเงินยมื 
เลขานุการฯ        ดว้ยมีสมาชิกราย ร.ต.ท.สุวรรณ   เกตุอาญา ทะเบียนสมาชิก 09097 สงักดั ขา้ราชการบ านาญ 
                            ไดข้อยมืเงินเพื่ออุปสมบท จ านวน 50,000.-บาท  เมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2564  ครบก าหนด 

 วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564   ซ่ึงสมาชิกยงัไม่ไดช้  าระเงินคืน 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา                                                     
มตทิี่ประชุม       ใหด้  าเนินการตามระเบียบฯและงดใหท้ านิติกรรมใดๆกบัสหกรณ์ 
 

5.10  เร่ืองขอพกัช าระหนีเ้นือ่งจากลาออกจากราชการ  
เลขานุการฯ   ดว้ยมีสมาชิกราย ด.ต.ศภุกิจ  นาควิโรจน์ ทะเบียนสมาชิก 06209 สงักดั สภ.ขนุทะเล 

ไดล้าออกจากราชการตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 เพื่อขอรับบ านาญ จึงขอความอนุเคราะห์ 
ขอพกัช าระหน้ีเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งเดือน มิ.ย.-ก.ย.64   

      จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        อนุมติัใหพ้กัช าระหน้ีไดท้ั้งเงินตน้และดอกเบ้ียทุกสญัญา เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหวา่ง 
                             มิถุนายน –สิงหาคม 2564  

5.11  เร่ืองการเบกิค่าอาหารกรณเีจ้าหน้าทีท่ างานนอกเวลาท าการปกต ิ
เลขานุการฯ   เน่ืองจากปัจจุบนัคณะกรรมการไดป้ล่อยเงินกูเ้พ่ิม ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีสินเช่ือตอ้งเคลียร์งานใหเ้สร็จสิน 

เพื่อน าเขา้ประชุมแต่ละสปัดาห์ หรือกรณีงานสินเดือนเจา้หนา้ท่ีตอ้งปิดงานสินเดือนใหเ้สร็จ จึงท า
ใหต้อ้งท างานนอกเวลาท าการปกติอยูเ่ป็นประจ า แต่เจา้หนา้ท่ีไม่ไดเ้บิกค่าล่วงเวลาแต่อยา่งใด จึง
เห็นควรวา่ใหเ้จา้หนา้ท่ีเบิกค่าอาหารได ้  

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       อนุมติัใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกฝ่ายท่ีท างานนอกเวลาท าการปกติจนถึงเวลา  19.00 น. ใหเ้บิกค่าอาหารได ้
   ตามความเป็นจริงแต่ตอ้งไม่เกินหวัละ 100.-บาท โดยใชง้บประมาณค่าใชจ่้ายทัว่ไป 
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5.12  เร่ืองฟ้องด าเนนิคดี สมาชิกราย ด.ต.ภาสกร บุญล่อง  
เลขานุการฯ  ดว้ยสมาชิกราย ด.ต.ภาสกร  บุญล่อง  สมาชิกสงักดั ตม.สฎ. ไดล้าออกจากราชการและพน้การเป็น

สมาชิกของสหกรณ์ ซ่ึงไดกู้เ้งินตามหนงัสือสญัญาเงินกู ้ ดงัน้ี 
 1. เลขท่ี สท-00025/2562 จ  านวน 2,500,000.-บาท ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 2561 ปัจจุบนัมยีอดคงคา้ง  
เป็นเงิน 2,305,333.66 บาท โดยมี  ด.ต.ปราโมทย ์สงัคะนี และ ด.ต.อดุลย ์ บุณยะโชติ  เป็นผูค้  ้า
ประกนั 
 2. เลขท่ี ฉด-00626/2562  จ  านวน 300,000.-บาท เมื่อวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 ปัจจุบนัมียอดคงคา้ง 
จ านวน 96,521.09 บาท 
 ปัจจุบนั ด.ต.ภาสกรฯ ไม่ไดช้  าระค่างวดเงินกูเ้ป็นเวลาหลายงวดติดต่อกนั จึงเสนอ
คณะกรรมการว่าเห็นควรน าเขา้เพื่อฟ้องด าเนินคดี 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      อนุมติับอกเลิกสญัญาเงินกูแ้ละฟ้องด าเนินคดีต่อศาล สมาชิกราย ด.ต.ภาสกร  บุญล่อง  ผูกู้ ้ และ 
   ด.ต.ปราโมทย ์สงัคะนี และ ด.ต.อดุลย ์ บุณยะโชติ  ผูค้  ้าประกนั โดยมอบหมายใหผู้จ้ดัการ 
   เป็นผูด้  าเนินการ 
 

5.13  เร่ืองการออกตรวจโครงการให้เงนิกู้เพือ่ประกอบอาชีพเสริม 
เลขานุการฯ  ตามท่ีสหกรณ์ไดใ้หเ้งินกูเ้พ่ือประกอบอาชีพแก่สมาชิก ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 จนถึง 

วนัท่ี 7  พฤษภาคม 2564  มีจ  านวน  228  ราย  เพื่อใหก้ารใหเ้งินกูเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
คณะกรรมการจึงไดม้ีนโยบายว่าเห็นควรออกเยีย่มชมโครงการของสมาชิก 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      ใหค้ณะกรรมการติดตามประเมินผล และท าแผนออกตรวจและเยีย่มชมโครงการของสมาชิก 
                           โดยใหมี้สิทธ์ิเบิกค่าเบ้ียเล้ียงไดต้ามปกติ 

5.14  เร่ืองขอเชิญเข้าร่วม “โครงการ ชสอ.รวมใจสหกรณ์ไทยสู้ภัยโควดิ-19” ปี 2564 
เลขานุการฯ  ดว้ยมีหนงัสือจาก ชสอ.  ขอเชิญเขา้ร่วม “โครงการ ชสอ.รวมใจสหกรณ์ไทยสูภ้ยัโควิด-19 ปี 2564 

โดยไดจ้ดัท าหมวกเพื่อเป็นสญัลกัษณ์ในการสร้างขวญัและก าลงัใจใหก้บับุคลากรทางการแพทย ์
ส่งใหก้บัหน่วยงานสาธารณะสุขโดยใหส้หกรณ์มีส่วนร่วมดว้ย 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      รับทราบ 
 
 
 
 
 



  
 
 

5.15  เร่ืองการจดัท าซุ้มแสดงความยนิดี กบั นสต. รุ่น 12 ศฝร.ภ.8 
เลขานุการฯ    เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธส์หกรณ์ฯ เพื่อเปิดรับสมคัรสมาชิก ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 
                              จึงเสนอเพื่อจดัท าซุม้แสดงความยนิดีกบันกัเรียนท่ีจะจบในเดือนกรกฎาคม น้ี 
     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       อนุมติัใหจ้ดัซุม้แสดงความยนิดี 1 ซุม้ ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 10,000.-บาท 
 
5.16  เร่ืองขอเพิม่วงเงนิกู้ ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 
เลขานุการฯ  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน ในการให้สินเช่ือกับสมาชิกอย่างต่อเน่ือง  จึงเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาขอวงเงินกูเ้พ่ิมจาก ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์  จากเดิม 400 ลา้นบาท ขอเพ่ิม
จ านวน  100,000,000.-บาท  รวมเป็น 500 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย  2.70 บาท/ปี    

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      อนุมติัใหข้อกูเ้งิน จาก ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ เพ่ิมอีกจ านวน  100,000,000.-บาท   
 
5.17  เร่ืองขอรับเงินฝากจาก สส.ชสอ. 
เลขานุการฯ  ดว้ย สส.ชสอ. มีความประสงคท่ี์จะน าเงินมาฝากกบัสหกรณ์ จ  านวน 100 ลา้นบาท โดยมีก  าหนด

ระยะเวลา  1 ปี อตัราดอกเบ้ีย  2.50 บาท ต่อปี   

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       อนุมติัรับเงินฝากประเภท เงินฝากประจ าระยะเวลา 1 ปี  อตัราดอกเบ้ีย 2.50 บาท ต่อปี จ  านวนเงิน  
   100,000,000.-บาท  จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์
   แห่งประเทศไทย 
 
5.18  เร่ืองขอเปิดบัญชีเงนิฝาก ชสอ.ตร. 
เลขานุการฯ  ดว้ยในเดือนมิถุนายน สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์มีเงินเหลือ จึงเห็นว่าควรน าเงินไปฝาก 
    ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจแห่งชาติ  จ  ากดั  ประเภทเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ   
   จ านวน 200,000,000.- บาท อตัราดอกเบ้ีย 3.20 บาท/ปี 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       อนุมติัใหน้ าเงินไปฝากกบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจแห่งชาติ  จ  ากดั  ประเภทเงินฝากออม 
   ทรัพยพ์ิเศษ  จ  านวน 200,000,000.- บาท อตัราดอกเบ้ีย 3.20 บาท/ปี 
 
 
 



  
 
 

 
5.19  เร่ืองแก้ไขระเบียบว่าด้วย ทุนเพือ่สวสัดิการสมาชิก พ.ศ.2564 
เลขานุการฯ  ตามท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 56 คร้ังท่ี 4 เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2564 มีมติเป็น 
   เอกฉนัทถื์อใชร้ะเบียบว่าดว้ยทุนเพื่อสวสัดิการสมาชิก พ.ศ.2564 และไดส่้งเสนอระเบียบต่อ 
   นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ นั้น นายทะเบียนสหกรณ์พจิารณาแลว้ เห็นว่าใหส้หกรณ์พิจารณา 
   ทบทวนระเบียบฉบบัดงักล่าวใหม่อีกคร้ัง ตามรายละเอียดท่ีตอ้งพิจารณาทบทวนตามส่ิงท่ีส่งมา 
   พร้อมหนงัสือดว้ยแลว้ 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       อนุมติัใหแ้กไ้ขตามขอ้เสนอแนะของนายทะเบียนขอ้ 2,3,5 และ 6 ส่วนขอ้ 1 และ 4 ยงัคงก าหนด 
   ไวเ้หมือนเดิมไปก่อน เน่ืองจากสหกรณ์ฯยงัไม่ไดก้  าหนดระเบียบสวสัดิการเจา้หนา้ท่ี   

ระเบียบวาระที่ 6.  เร่ืองอืน่ ๆ ตามแต่จะมผีู้เสนอ 
ด.ต.จิรศกัด์ิฯ      เร่ืองการรับสมคัรสมาชิก หรือรับโอนสภาพสมาชิก เห็นควรก าหนดอายสุมาชิกดว้ย 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม         น าเขา้แกไ้ขขอ้บงัคบัฯเสนอท่ีประชุมใหญ่ 
 
ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
เลขานุการฯ เสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุมชุดท่ี 56  คร้ังท่ี  11  วนัท่ี  10  มิถุนายน 2564 
       จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม. 
มตทิี่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมชุดท่ี 56  คร้ังท่ี  11  วนัท่ี  10  มิถุนายน 2564 
 
เลิกประชุม  15.15  น. 
         
          (ลงช่ือ)ร.ต.อ.สุวิทย ์ มากดว้ง            ประธานในท่ีประชุม 
                      (ลงช่ือ)ด.ต.ธเนศ  พงศจ์นัทร์เสถียร  เลขานุการ/จดบนัทึก 
 
 


