
สาํเนา 
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์จาํกดั 
คร้ังท่ี 1/2564  วนัพฤหสับดีท่ี  29  ตุลาคม  2563 

ณ หอ้งประชุมสาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์จาํกดั 
******************************** 

คณะกรรมการดาํเนินการ จาํนวน  15 ท่าน เขา้ประชุม   13 ท่าน ไม่เขา้ประชุม   2  ท่าน 
ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ จาํนวน  1 ท่าน เขา้ประชุม     1 ท่าน ไม่เขา้ประชุม  --  ท่าน 
ท่ีปรึกษา จาํนวน  24 ท่าน เขา้ประชุม    19 ท่าน ไม่เขา้ประชุม   5  ท่าน 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม    5  ท่าน   

 

กรรมการท่ีเขา้ประชุม 
  1. พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชติ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์ ประธานกรรมการ 
  2. พ.ต.อ.กอ้งชาติ เล้ียงสมทรัพย ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์ รองประธานกรรมการคนท่ี  2 
  3. พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพฒั รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์ รองประธานกรรมการคนท่ี  4 
  4. พ.ต.อ.ชวาล อุทยัพนัธ์ุ ผกก.สภ.โนนสุวรรณ เลขานุการ 
  5. พ.ต.อ.ต่อศกัด์ิ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย ์ เหรัญญิก 
  6. พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา ผกก.สภ.โนนดินแดง กรรมการ 
  7. พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎ์ิ แพง่ศรีสาร ผกก.สภ.ประโคนชยั กรรมการ 
  8. พ.ต.อ.บญัชา ศรีอนนัต ์ ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.บุรีรัมย ์ กรรมการ 
  9. พ.ต.อ.วชิรวทิย ์ วรรณธาณี ผกก.สภ.แคนดง กรรมการ 
10. พ.ต.อ.กมัพล วงษส์งวน ผกก.สภ.บา้นกรวด กรรมการ 
11. พ.ต.อ.สมยศ พ้ืนชยัภูมิ ผกก.สภ.บา้นใหม่ไชยพจน ์ กรรมการ 
12. พ.ต.อ.วศิิษฏ ์ บวัสง่าวงศ ์ ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ กรรมการ 
13. พ.ต.อ.สาธิต สถิตถาวร ผกก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย ์ กรรมการ 

 

กรรมการท่ีไม่เขา้ประชุม 
  1. พ.ต.อ.ณรงคฤ์ทธ์ิ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์ รองประธานกรรมการคนท่ี  1 
  2. พ.ต.อ.อดุลย ์ ชยัประสิทธิกลุ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์ รองประธานกรรมการคนท่ี  3 

 

ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิท่ีเขา้ประชุม 
  1. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน ์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์

 

ท่ีปรึกษาท่ีเขา้ประชุม 
  1. พ.ต.อ.ประกิจ เหลืองวลิยั ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.บุรีรัมย ์
  2. พ.ต.อ.สมชยั โสภณปัญญาภรณ์ ผกก.สภ.ชาํนิ 
  3. พ.ต.อ.ภควตั ธรรมดี ผกก.สภ.นางรอง 
  4. พ.ต.อ.ชยัพนัธ์ุ ทพัวงษ ์ ผกก.สภ.ละหานทราย 
  5. พ.ต.อ.อษัฎไณย ป้องกนั ผกก.สภ.คูเมือง 
  6. พ.ต.อ.วษิณุ อาภรณ์พงษ ์ ผกก.สภ.กระสงั 
  7. พ.ต.อ.ยทุธนา ไตรทิพย ์ ผกก.สภ.หนองก่ี 
  8. พ.ต.อ.บุญธรรม สมบูรณ์ ผกก.สภ.นาโพธ์ิ 
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  9. พ.ต.อ.สง่า ทางธรรม ผกก.สภ.หนองหงส์ 
10. พ.ต.อ.จุลฑิตย ์ กิตติรงค ์ ผกก.สภ.ปะคาํ 
11. พ.ต.อ.พงศธร โสกลู ผกก.สภ.บา้นด่าน 
12. พ.ต.อ.ชูสิทธ์ิ หล่อแสง ผกก.สภ.ทะเมนชยั 
13. พ.ต.อ.พงษศ์กัด์ิ สุขอ่ิม ผกก.สภ.ลาํดวน 
14. พ.ต.ท.ญาณะธชั ชยัพชรโชติ สวญ.สภ.ถาวร 
15. พ.ต.ท.สยาม เกียรติบรรจง สวญ.สภ.โคกกระชาย 
16. พ.ต.ท.ยทุธพล บุษบา สวญ.สภ.หินเหลก็ไฟ 
17. พ.ต.ท.วเิชียร พรหนองแสน สว.สภ.หนองไทร 
18. พ.ต.ท.ณรงคฤ์ทธ์ิ ปานแดง สว.สภ.หนองไมง้าม 
19. พ.ต.ท.ไกรสิทธ์ิ หาญยิง่ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บา้นกรวด 

 

ท่ีปรึกษาท่ีไม่เขา้ประชุม 
  1. พ.ต.อ.สมัภาษณ์ ศรีจนัทึก ผกก.สภ.สตึก 
  2. พ.ต.อ.สมนึก เจียมจงัหรีด ผกก.สภ.พลบัพลาชยั 
  3. พ.ต.อ.ณฏัฐพล ดาํรงวชัรศกัด์ิ ผกก.สภ.พทุไธสง 
  4. พ.ต.ท.สมโภชน์ ทิพยว์ลัย ์ สวญ.สภ.ชุมแสง 
  5. พ.ต.ท.จกัรพงศ ์ ทาสุวรรณ สว.สภ.โนนเจริญ 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
  1. พ.ต.ท.โสภณ   โสกงโสด  รอง ผกก.ป.รักษาราชการแทน ผกก.สภ.บา้นบวั 
  2. พ.ต.ท.ธนะวฒิุ   หสัวาที  รอง ผกก.ป.รักษาราชการแทน ผกก.สภ.ลาํปลายมาศ 
  3. นางสาวอารีรัตน์ สมานดุษณี ผูต้รวจสอบกิจการ 
  4. นางจิรพร ตนัตาปกลุ ผูจ้ดัการฯ 
  5. นางพรพรรณ ศรีสงัวรณ์ รองผูจ้ดัการฯ 

 

เร่ิมประชุมเวลา   13.00  น. 
 เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการมาครบองคป์ระชุมแลว้ พ.ต.อ.นิธิศ  ปิติธีรโชติ ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม    
ไดก้ล่าวเปิดการประชุม,กล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
ระเบียบวาระที ่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 พ.ต.อ.นิธิศ  ปิติธีรโชติ ประธานกรรมการฯ กล่าววา่ ก่อนอ่ืนผมตอ้งขอขอบคุณท่านผูบ้งัคบัการท่ีกรุณาให้ความไวว้างใจ
ให้ผมไดท้าํหนา้ท่ีเป็นประธานสหกรณ์ในโอกาสน้ี แลว้ก็ขอแสดงความยินดีกบัคณะกรรมการทุกท่านท่ีไดรั้บการเลือกตั้งให้มา
ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการชุดน้ี และขอแสดงความยินดีกบัคุณอารีรัตน์  สมานดุษณี ท่ีไดรั้บเลือกให้เป็นผูต้รวจสอบกิจการ
ของเรา ในโอกาสน้ีก็ขออนุญาตได้ร่วมงานกับทีมงาน ท่านผูจ้ ัดการแล้วก็ทุกๆ ฝ่าย ได้ร่วมทํางานของสหกรณ์อย่างเต็มท่ี            
ตามนโยบายของท่ีประชุมท่ีไดด้าํเนินการมาแลว้ต่อไป  เน่ืองจากคณะกรรมการชุดน้ีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเขา้มาและเพ่ือใหก้ารประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วยิ่งข้ึน จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 4.10 หน้า 29 เร่ืองเลือกตั้ ง
คณะกรรมการดาํเนินการดาํรงตาํแหน่งตามขอ้บงัคบั 
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จากระเบียบวาระท่ี 4.10 ท่ีประชุมไดมี้มติแต่งตั้ง พ.ต.อ.ชวาล  อุทยัพนัธ์ุ เป็นเลขานุการ และเพ่ือให้การประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย     
จึงมอบหมายให ้พ.ต.อ.ชวาลฯ เป็นผูท้าํหนา้ท่ีดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการคร้ังท่ี 1/2564 
พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ เสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 48 คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนั
พฤหสับดีท่ี  29 ตุลาคม 2563 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเพ่ือทราบ 
พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 3.1  เร่ืองรายงานข้อมูลอตัราดอกเบี้ยเงินกู้,เงินปันผลและเงินเฉลีย่คืนของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจในสังกัด 
ต ารวจภูธรภาค 3 และข้อมูลอตัราดอกเบีย้เงินฝากและเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ 
 

ที่ ช่ือสหกรณ์ อตัราดอกเบีย้ปัจจุบัน 
ปี 2563 เม่ือน าเงินเฉลีย่คืนมาค านวณ

กบัดอกเบีย้เงินกู้แล้ว 
สมาชิกจะเสียดอกเบีย้คงเหลือ 

หมายเหตุ 
ปันผล เฉลีย่คืน 

1 บุรีรัมย ์ 7.75 7.75 21 6.12  

2 อาํนาจเจริญ 7.50 7.75 17.50 6.39 ปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินกู้ลงจากเดิม 7.75 ลดลงเหลือ 7.50 
ทั้งนีต้ั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

3 ยโสธร 7.75 7.50 18 6.36  
4 สุรินทร์ 7.75 7.20 21 6.12  
5 ชยัภูมิ 8.50 8.05 11.05 7.57  
6 ศรีสะเกษ 8.00 8 19 6.48  
7 อุบลราชธานี 8.50 8 19 6.89  
8 นครราชสีมา 8.25 --- --- --- ยงัไม่จดัการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

 

ข้อมูลอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก - เงนิกู้ ของธนาคารพาณชิย์ ณ วันที่   22 ตุลาคม 2563 

ธนาคารพาณิชย ์
อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (%) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(%) 

ออมทรัพย ์
ประจาํ เบิกเกินบญัชี รายใหญ่ รายยอ่ย 

ผิดนดั 
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน MOR MLR MRR 

กรุงเทพ 0.2500 0.3750 0.5000 0.5000 5.8750 5.2500 5.7500 20.7500 
กรุงไทย 0.2500 0.3750 0.5000 0.5000 5.8200 5.2500 6.2200 20.0000 
ธอส. 0.2500 0.5000 0.7000 0.9000 5.9000 5.7500 6.1500 13.5000 
ออมสิน 0.2500 0.4500 0.7000 0.9250 5.9950 6.1500 6.2450 14.0000 
ธ.ก.ส. 0.2500 0.5000 0.7000 1.2000 6.2500 4.8750 6.5000 14.0000 
ทหารไทย 0.1250 0.4000 0.5000 0.6000 6.1500 6.1250 6.2800 20.0000 
ไทยพาณิชย ์ 0.2500 0.3750 0.5000 0.5000 5.8450 5.2500 5.9950 28.0000 
ธนชาต 0.5000 0.4000 0.5000 0.5000 6.1500 6.1250 6.2800 18.0000 
กสิกรไทย 0.2500 0.3700 0.4500 0.4500 5.8400 5.4700 5.9700 25.0000 
กรุงศรีอยธุยา 0.2500 0.3750 0.5000 0.5000 5.9500 5.5800 6.0500 28.0000 

เกียรตินาคินภทัร 0.2500 0.8500 0.9500 1.0500 6.4500 6.5250 6.6500 28.0000 
ซีไอเอม็บี ไทย 0.2000 0.5000 0.6000 0.0750 6.8500 6.3500 7.3500 23.0000 
 

หมายเหตุ MLR ดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดีรายใหญ่  
 MOR ดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดีเบิกเกินบญัชี  
 MRR ดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดีรายยอ่ย  
 ปี 2563 สมาชิกไดรั้บเงินเฉล่ียคืนร้อยละ 21.- บาท เท่ากบัสมาชิกเสียดอกเบ้ียเดือนละ  6.122 บาท ต่อปี 
 หรือร้อยละ 0.51 สตางค ์ต่อเดือน 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 3.2  เร่ืองรายงานโครงการเงนิทุนสวสัดกิารสมาชิกผู้ค า้ประกนัเงนิกู้ 

ตั้งแต่เร่ิมโครงการเงินทุนสวสัดิการสมาชิกผูค้ ํ้ าประกันเงินกู้ มีสมาชิกเขา้ร่วมโครงการฯ รวม  2,388 ราย       
จ่ายเงินทุนโครงการสวสัดิการฯ รวม  153 ราย เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  63,870,284.44 บาท (หกสิบสามลา้นแปดแสน-เจ็ดหม่ืนสอง
ร้อยแปดสิบส่ีบาทส่ีสิบส่ีสตางค)์ จ่ายกรณีสมาชิกเสียชีวติจาํนวน  144 ราย และกรณีสมาชิกโดนไล่ออกจากราชการจาํนวน  9 ราย 

ทั้ งน้ี เงินคงเหลือจากการจัดสรรกาํไรสุทธิและงบประมาณรายจ่ายประจําปี จํานวน  35,729,715.56 บาท 
(สามสิบหา้ลา้นเจ็ดแสนสองหม่ืนเกา้พนัเจ็ดร้อยสิบหา้บาทหา้สิบหกสตางค)์ 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 3.3  เร่ืองสรุปรายงานการท าธุรกรรมทางการเงนิของสหกรณ์ฯ 
ในรอบเดือน กันยายน 2563 สหกรณ์ฯ ไม่มีการทําธุรกรรมท่ีใช้เงินสด แบบ ปปง. 1-01,การทาํธุรกรรม             

ท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์แบบ ปปง. 1-02 และการทาํธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั แบบ ปปง. 1-03 แต่อยา่งใด 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 3.4  เร่ืองสรุปรายงานการตรวจสอบสมาชิกได้รับค าส่ังพทิกัษ์ไว้เดด็ขาดจากกรมบังคบัคด ี
ในรอบเดือน กนัยายน 2563 สหกรณ์ฯ ไดต้รวจสอบขอ้มูลรายช่ือจากกรมบงัคบัคดีกบัรายช่ือและเลขท่ีบตัร

ประจาํตวัประชาชนของสมาชิก ผลปรากฏไม่พบรายช่ือสมาชิกถูกพิทกัษท์รัพยไ์วเ้ด็ดขาดแต่อยา่งใด 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 3.5  เร่ืองรายงานรายรับและรายจ่ายประจ าวนัและเงนิคงเหลือ 
  การรายงานรายรับและรายจ่ายประจําวนัเร่ิมตั้ งแต่ว ันท่ี  22 กันยายน 2563 ถึงว ันท่ี  26 ตุลาคม 2563                   
มีรายละเอียดดงัน้ี.- 

- การรับเงินแต่ละวนัของสหกรณ์จะไดจ้ากการรับชาํระหน้ีจากสมาชิก และรับเงินฝากออมทรัพย ์
- การจ่ายเงินและการนาํเงินเหลือเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย ์และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร จะเป็นไปตามรายการท่ีได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการหรือรอ งประธานกรรมการ พร้อมทั้ งมีเอกสาร
ประกอบการจ่ายเงินทุกคร้ัง ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี.- 

วนั    เดือน   ปี รายรับ  รายจ่าย  เงินสดในมือ 
ยอดยกมา     24,090.00 

22  กนัยายน      2563 0.00  4,648.00  19,442.00 
23        ”               ” 200,000.00  194,442.00  25,000.00 
25        ”               ” 150,484.00  150,484.00  25,000.00 
28        ”               ” 72,147.17  72,147.17  25,000.00 
30        ”               ” 10,000.00  10,000.00  25,000.00 
01   ตุลาคม       2563 1,055,000.00  1,055,000.00  25,000.00 
02        ”               ” 800,400.00  800,400.00  25,000.00 
05        ”               ” 320,712.00  320,712.00  25,000.00 
06        ”               ” 314,649.00  314,649.00  25,000.00 
07        ”               ” 612,711.00  612,711.00  25,000.00 
08        ”               ” 1,076,562.00  1,076,562.00  25,000.00 
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วนั    เดือน   ปี รายรับ  รายจ่าย  เงินสดในมือ 
09    ตุลาคม       2563 34,600.00  42,708.40  16,891.60 
12        ”               ” 437,640.00  429,531.60  25,000.00 
14        ”               ” 841,909.00  841,909.00  25,000.00 
15        ”               ” 8,220,889.00  8,220,889.00  25,000.00 
16        ”               ” 795,150.00  795,150.00  25,000.00 
19        ”               ” 1,542,926.52  1,542,926.52  25,000.00 
20        ”               ” 249,064.00  249,064.00  25,000.00 
21        ”               ” 195,855.00  197,501.00  23,354.00 
22        ”               ” 8,000.00  6,354.00  25,000.00 
26        ”               ” 1,110,513.00  1,110,513.00  25,000.00 
 18,049,211.69  18,048,301.69   

 
 

วนัท่ี  26 ตุลาคม 2563  สหกรณ์ฯ ขอรายงานเงินในบญัชีดงัน้ี 
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขบญัชี 308-1-01405-0 จาํนวนเงิน 18,603,986.97 บาท 
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขบญัชี 308-1-85401-6 ” 652,363.13 บาท 
เงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ฯ ” 4,765,780.32 บาท 
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจแห่งชาติ จาํกดั ” 75,029.99 บาท 
เงินฝากธนาคารออมสิน ” 5,130,153.14 บาท 
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จาํกดั ” 5,105.35 บาท 
     รวม  6 บญัชี เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  29,232,418.90 บาท 

         จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 3.6  เร่ืองรายงานประมาณการรายรับ – ประมาณการรายจ่าย 
  ในวนัส้ินเดือน ตุลาคม 2563 สหกรณ์ฯ จะไดรั้บเงินจากการเรียกเก็บเงินหัก ณ ท่ีจ่ายจากสมาชิกเป็นจาํนวนเงิน
ทั้งส้ิน  46,512,994.- บาท (ส่ีสิบหกลา้นห้าแสนหน่ึงหม่ืนสองพนัเก้าร้อยเก้าสิบส่ีบาทถว้น) ซ่ึงการเงิน ภ.จว.บุรีรัมย ์จะจ่าย        
เป็นเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย ์สหกรณ์ฯ จะนาํเช็คดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากของสหกรณ์คือบญัชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 
หมายเลขบญัชี 308–1–01405–0 และบญัชีเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ หมายเลขบญัชี 010408118295 สาํหรับรายจ่ายเป็นการ
ประมาณการจ่าย มีรายละเอียดดงัน้ี 

ประมาณการรายรับ 
  1.  ค่าหุ้น 6,423,500.00 บาท 
  2.  เงินงวดชาํระหน้ีสามญั,โครงการฯ และเงินกูพิ้เศษ 15,951,398.00 บาท 
  3.  เงินงวดชาํระหน้ีเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน 2,918,200.00 บาท 
  4.  ดอกเบ้ียรับ 20,572,216.00 บาท 
  5.  เงินฝากสะสมทรัพย ์ 594,600.00 บาท 
  6.  เงินสะสมเจา้หนา้ท่ี 18,900.00 บาท 
  7.  ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมคัรใหม่  4 ราย 80.00 บาท 
  8.  ค่าเบ้ียประกนัสมาชิก  29 ราย 34,100.00 บาท 
               รวมรับ 46,512,994.00 บาท 
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ประมาณการรายจ่าย 
  1.  เงินเดือน 211,750.00 บาท 
  2.  ค่าจา้ง (ภารโรงและแม่บา้น) 9,000.00 บาท 
  3.  ค่าตอบแทน (ผูต้รวจสอบกิจการ) 8,500.00 บาท 
  4.  ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ (เลขานุการ และเหรัญญิก) 14,000.00 บาท 
  5.  ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ , ท่ีปรึกษา และผูเ้ขา้ร่วมประชุม 37,000.00 บาท 
  6.  ค่ารับรอง ( อาหารและเคร่ืองด่ืม ) 10,000.00 บาท 
  7.  ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีการเงินทุก สภ. 28,366.00 บาท 
  8.  เงินประกนัสงัคม 2 % (ส่วนของนายจา้ง) 2,336.00 บาท 
  9.  ค่าโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ต 1,371.74 บาท 
10. ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์(แผน่ทะเบียนสมาชิก,กระดาษถ่ายเอกสาร,ปกวาระการประชุม) 27,644.70 บาท 
11. สมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์  8 ราย 2,481,364.00 บาท 
12. โครงการเงินฝากสะสมทรัพยค์รบ  24 งวดเดือน  9 ราย เป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย 425,218.64 บาท 
13. จ่ายเงินตน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั  3 สญัญา 4,450,000.00 บาท 
14. จ่ายเงินตน้สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย จาํกดั 2,166,189.00 บาท 
15. จ่ายดอกเบ้ียตัว๋สญัญาใชเ้งินธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 503,424.65 บาท 
16. จ่ายดอกเบ้ียชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2,800,628.16 บาท 
17. จ่ายดอกเบ้ียตัว๋สญัญาใชเ้งินธนาคารออมสิน 723,287.67 บาท 
18. จ่ายดอกเบ้ียสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย จาํกดั 382,811.00 บาท 
19. กนัเงินไวจ่้ายสมาชิกถอนเงินฝาก 1,600,000.00 บาท 
20. กนัเงินไวจ่้ายค่าเบ้ียประกนัชีวิตกลุ่ม 16,204,633.00 บาท 
21. กนัเงินไวจ่้ายเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินเดือน พ.ย.2563 4,000,000.00 บาท 
22. กนัเงินไวจ่้ายเงินกูส้ามญัเดือน พ.ย.2563 10,425,469.44 บาท 
               รวมจ่าย 46,512,994.00 บาท 

  

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 3.7  เร่ืองรายงานการจ่ายเงนิกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  ในเดือน กนัยายน 2563  สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินใหก้บัสมาชิกรวม  172 ราย เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  
3,540,000.- บาท (สามลา้นหา้แสนส่ีหม่ืนบาทถว้น) สรุปการกูเ้งินแต่ละสภ. ไดเ้ป็นดงัน้ี 

สงักดั จาํนวน (ราย) เป็นเงิน(บาท) สงักดั จาํนวน (ราย) เป็นเงิน(บาท) 
  1. สหกรณ์ฯ 1 18,000.00 12. สภ.ทะเมนชยั 4 84,000.00 
  2. ภ.จว.บุรีรัมย ์ 4 102,000.00 13. สภ.ละหานทราย 3 78,000.00 
  3. นปพ. 5 104,000.00 14. สภ.ถาวร 2 55,000.00 
  4. สภ.เมืองบุรีรัมย ์ 19 424,200.00 15. สภ.หนองก่ี 3 50,000.00 
  5. สภ.บา้นด่าน 3 63,000.00 16. สภ.พทุไธสง 6 153,000.00 
  6. สภ.หนองสองห้อง 1 27,000.00 17. สภ.สตึก 12 268,000.00 
  7. สภ.นางรอง 13 278,000.00 18. สภ.บา้นกรวด 9 179,500.00 
  8. สภ.หนองไทร 2 35,000.00 19. สภ.โนนเจริญ 2 39,200.00 
  9. สภ.ประโคนชยั 12 228,000.00 20. สภ.โคกกระชาย 3 72,000.00 
10 สภ.บา้นบวั 1 24,000.00 21. สภ.หนองไมง้าม 1 30,000.00 
11. สภ.ลาํปลายมาศ 9 158,700.00 22. สภ.กระสงั 4 62,500.00 
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สงักดั จาํนวน (ราย) เป็นเงิน(บาท) สงักดั จาํนวน (ราย) เป็นเงิน(บาท) 
23. สภ.ลาํดวน 2 20,000.00 32. สภ.โนนดินแดง 4 95,500.00 
24. สภ.คูเมือง 2 45,000.00 33. สภ.บา้นใหม่ฯ 4 92,500.00 
25. สภ.หินเหลก็ไฟ 1 30,000.00 34. สภ.ชาํนิ 2 54,000.00 
26. สภ.นาโพธ์ิ 3 51,900.00 35. สภ.เฉลิมฯ 5 68,000.00 
27. สภ.หนองหงส์ 4 80,000.00 36. สภ.แคนดง 1 30,000.00 
28. สภ.ปะคาํ 5 69,000.00 37. สภ.ชุมแสง 2 60,000.00 
29. สภ.พลบัพลาชยั 2 41,000.00 38. บาํนาญ 9 143,000.00 
30. สภ.ห้วยราช 5 102,000.00    
31. สภ.โนนสุวรรณ 2 25,000.00 รวมทั้งส้ิน 172 3,540,000.00 

 

สรุปการกูแ้ต่ละวนั 
วนั เดือน  ปี จาํนวนราย จาํนวนเงิน วนั  เดือน  ปี จาํนวนราย จาํนวนเงิน 

  1  กนัยายน    2563 41 878,700.00 17  กนัยายน   2563 3 54,000.00 
  2       ”              ” 32 739,900.00 18       ”              ” 5 57,000.00 
  3       ”              ” 15 326,500.00 21       ”              ” 2 17,000.00 
  8       ”              ” 13 195,000.00 22       ”              ” 1 10,000.00 
  9       ”              ” 19 427,400.00 23       ”              ” 4 37,500.00 
10       ”              ” 6 154,000.00 24       ”              ” 1 12,000.00 
11       ”              ” 8 171,000.00 25       ”              ” 7 116,000.00 
14       ”              ” 8 202,000.00 28       ”              ” 1 30,000.00 
15       ”              ” 3 57,000.00    
16       ”              ” 3 55,000.00 รวมทั้งส้ิน 172 3,540,000.00 

 

สหกรณ์ฯ ตอ้งส่งขอ้มูลรายการหกัเงินต่างๆ ใหก้บัการเงิน ภ.จว.บุรีรัมย ์ทุกวนัท่ี 4 ของเดือน ดงันั้น สมาชิกท่ี
ยืน่กูต้ ั้งแต่วนัท่ี  4 ของเดือน สหกรณ์ฯ จะหกัเก็บเงินในเดือนถดัไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 3.8  เร่ืองรายงานการจ่ายเงนิกู้ 
  ในเดือน ตุลาคม 2563 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกูส้ามญั รวม  29 ราย เป็นเงินขอกูจ้าํนวนทั้งส้ิน  48,114,000.- บาท    
(ส่ีสิบแปดลา้นหน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพนับาทถว้น) ตามรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทเงินกู ้ วนัท่ีจ่าย จาํนวน(ราย) จาํนวนเงิน(บาท) 
เงินกูส้ามญั     1 ตุลาคม 2563 29 48,114,000.00 

รวมจ่ายทั้งส้ิน  29 48,114,000.00 
 

  ทั้งน้ี สหกรณ์ฯ ได้แนบรายละเอียดการกูเ้งินของสมาชิกทุกรายตามรายการดังกล่าวขา้งตน้ในทา้ยวาระการ
ประชุม เพ่ือใหห้วัหนา้หน่วยทุกหน่วยแจง้ให้สมาชิกตรวจสอบอีกคร้ังดว้ย สาํหรับเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินประจาํเดือน ตุลาคม 2563  
สหกรณ์ฯ จะสรุปการจ่ายเงินในเดือนถดัไป 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 3.9  เร่ืองรายงานเงนิฝากออมทรัพย์ 

ตั้งแต่วนัท่ี  22 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี  26 ตุลาคม 2563 มีสมาชิกนาํเงินมาฝากจาํนวน  38 ราย เป็นจาํนวนเงิน
ทั้งส้ิน  2,390,352.51 บาท (สองลา้นสามแสนเกา้หม่ืนสามร้อยหา้สิบสองบาทหา้สิบเอด็สตางค)์ มีรายละเอียดดงัน้ี.- 

  1.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  053 จาํนวนเงิน 1,000.00  บาท 
  2.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  060 ” 127,761.00  บาท 
  3.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  096 ” 30,000.00  บาท 
  4.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  102 ” 5,000.00  บาท 
  5.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  115 ” 23,000.00  บาท 
  6.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  156 ” 10,000.00  บาท 
  7.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  164 ” 70,000.00  บาท 
  8.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  173 ” 5,400.00  บาท 
  9.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  185 ” 300,000.00  บาท 
10.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  187 ” 4,000.00  บาท 
11.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  189 ” 200,000.00  บาท 
12.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  193 ” 30,000.00  บาท 
13.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  199 ” 32,500.00  บาท 
14.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  202 ” 10,000.00  บาท 
15.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  204 ” 8,000.00  บาท 
16.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  226 ” 8,000.00  บาท 
17.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  228 ” 2,500.00  บาท 
18.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  235 ” 40,000.00  บาท 
19.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  248 ” 100,000.00  บาท 
20.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  270 ” 81,450.00  บาท 
21.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  274 ” 180,000.00  บาท 
22.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  323 ” 200,000.00  บาท 
23.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  336 ” 8,000.00  บาท 
24.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  337 ” 12,200.00  บาท 
25.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  347 ” 9,000.00  บาท 
26.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  352 ” 10,000.00  บาท 
27.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  369 ” 50,000.00  บาท 
28.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  371 ” 15,000.00  บาท 
29.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  372 ” 15,000.00  บาท 
30.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  378 ” 21,091.00  บาท 
31.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  383 ” 1,000.00  บาท 
32.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  384 ” 3,000.00  บาท 
33.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  385 ” 400,000.00  บาท 
34.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  387 ” 4,000.00  บาท 
35.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  393 ” 305.51  บาท 
36.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  394 ” 23,145.00  บาท 
37.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  395 ” 300,000.00  บาท 
38.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  396 ” 50,000.00  บาท 
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  มีสมาชิกถอนเงินฝากจาํนวน  17 ราย เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  764,997.88 บาท (เจ็ดแสนหกหม่ืนส่ีพนัเกา้ร้อย- 
เกา้สิบเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค)์ สาํหรับสมาชิกท่ีจะถอนเงินฝากเกิน  100,000.- บาท ข้ึนไป ขอใหแ้จง้สหกรณ์ฯ ทราบล่วงหนา้  
1 เดือน เพ่ือใหส้หกรณ์ฯ ไดว้างแผนจดัสรรเงินใหถู้กตอ้ง เน่ืองจากสหกรณ์ฯ มีเงินเขา้มาจากการชาํระหน้ีของสมาชิกเดือนละคร้ัง 
  ณ วนัท่ี  26 ตุลาคม 2563  มีเงินฝากจาํนวน  219 บญัชี เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  182,366,803.74 บาท (หน่ึงร้อย-
แปดสิบสองลา้นสามแสนหกหม่ืนหกพนัแปดร้อยสามบาทเจ็ดสิบส่ีสตางค)์ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 3.11  เร่ืองรายงานระบบสมาชิกออนไลน์ 
  ตั้งแต่สหกรณ์ฯ เร่ิมดาํเนินการจดัทาํระบบสมาชิกออนไลน์จนถึงปัจจุบนั มีสมาชิกเขา้ระบบเพ่ือตรวจสอบ
ขอ้มูลแลว้  2,060 คน คิดเป็นร้อยละ 69.26% จากจาํนวนสมาชิกทั้งหมด  2,974 คน สรุปรายละเอียดแต่ละสภ. ไดด้งัน้ี 

ช่ือหน่วยงาน จาํนวนสมาชิก 
(คน) 

จาํนวนสมาชิก 
ท่ีเขา้ดู (คน) 

จาํนวนคร้ัง ช่ือหน่วยงาน จาํนวนสมาชิก 
(คน) 

จาํนวนสมาชิก 
ท่ีเขา้ดู (คน) 

จาํนวนคร้ัง 

  1. สหกรณ์ 8 8 189 21. สภ.หนองไมง้าม 36 28 479 
  2. ภ.จว.บุรีรัมย ์ 92 69 1,280 22. สภ.กระสงั 55 55 694 
  3. นปพ. 28 21 196 23. สภ.ลาํดวน 31 26 517 
  4. สภ.เมืองบุรีรัมย ์ 214 214 2,066 24. สภ.คูเมือง 58 34 342 
  5. สภ.บา้นด่าน 53 52 895 25. สภ.หินเหลก็ไฟ 31 26 246 
  6. สภ.หนองสองห้อง 35 30 514 26. สภ.นาโพธ์ิ 54 54 411 
  7. สภ.นางรอง 142 142 968 27. สภ.หนองหงส์ 34 30 331 
  8. สภ.หนองไทร 22 19 589 28. สภ.ปะคาํ 49 39 369 
  9. สภ.ประโคนชยั 130 112 896 29. สภ.พลบัพลาชยั 57 24 356 
10. สภ.บา้นบวั 38 40 485 30. สภ.ห้วยราช 40 36 815 
11. สภ.ลาํปลายมาศ 111 102 690 31. สภ.โนนสุวรรณ 47 35 283 
12. สภ.ทะเมนชยั 53 46 660 32. สภ.โนนดินแดง 56 36 415 
13. สภ.ละหานทราย 73 27 275 33. สภ.บา้นใหม่ฯ 47 26 417 
14. สภ.ถาวร 22 22 288 34. สภ.ชาํนิ 52 42 751 
15. สภ.หนองก่ี 84 83 1,157 35.สภ.เฉลิมพระเกียรติ 57 57 875 
16. สภ.พทุไธสง 85 80 1,252 36. สภ.แคนดง 44 28 245 
17. สภ.สตึก 90 55 839 37. สภ.ชุมแสง 23 23 262 
18. สภ.บา้นกรวด 65 65 696 38. บาํนาญ 527 83 1,047 
19. สภ.โนนเจริญ 27 25 390 39. ต่างจงัหวดั 272 146 3,044 
20. สภ.โคกกระชาย 32 20 291 รวม 2,974 2,060 26,515 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 3.12  เร่ืองรายงานการส่งเงนิช าระหนีข้องสมาชิกต่างจงัหวดั 
  ตั้งแต่วนัท่ี  19 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี  22 ตุลาคม 2563 มีสมาชิกต่างจงัหวดั จาํนวน  213 ราย ส่งเงินมาชาํระหน้ี
เป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย จาํนวน  2,756,494.- บาท (สองลา้นเจ็ดแสนห้าหม่ืนหกพนัส่ีร้อยเกา้สิบส่ีบาทถว้น) และในวนัส้ินเดือน
สหกรณ์ฯ เรียกเก็บจากผูค้ ํ้ าประกัน จาํนวน  9 ราย เป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย จาํนวน  50,970.- บาท (ห้าหม่ืนเก้าร้อยเจ็ดสิบ-       
บาทถว้น) รายละเอียดปรากฏอยูใ่นหนา้ 10 - 19 

ลาํดบั ยศ นาม นามสกุล สงักดัเดิม ยา้ยไป หุ้น ตน้เงิน เคล่ือนไหว 
ท่ี      คงเหลือ ท่ีคา้ง คร้ังสุดทา้ย 
1 ร.ต.อ. ศุภวฒิุ วงษบ์ุตร ประโคนชยั สภ.ห้วยข่า   

จ.อุบลราชธานี 
366,500 491,018  30 ก.ย.2563 

2 พ.ต.ท. สุชยั เกวียนโคกกรวด นางรอง สภ.เมืองที   
จ.สุรินทร์ 

475,700 1,727,063  28 ก.ย.2563 

3 ด.ต. มานพ ปัตถาวนั หนองก่ี สภ.บวัลาย   
จ.นครราชสีมา 

679,000 1,065,144  28 ก.ย.2563 

4 พ.ต.ท. กิตติทศัน์ วงษถ์าวร ภ.จว.บุรีรัมย ์ ภ.จว.สุรินทร์   
จ.สุรินทร์  

424,500 1,878,004  28 ก.ย.2563 

5 ด.ต. ภูวกฤต ใจกลา้ ห้วยราช สภ.เมืองขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น 

862,600 234,652  28 ก.ย.2563 

6 ด.ต. ธนเกียรติ เกียรตินอก ภ.จว.บุรีรัมย ์ สภ.เมืองหนองคาย   
จ.หนองคาย 

447,500 1,782,311  30 ก.ย.2563 

7 ร.ต.อ. วชัรพงษ ์ อรุณไพร ชาํนิ สภ.อุดมทรัพย ์  
จ.นครราชสีมา 

260,000 1,257,075  28 ก.ย.2563 

8 ร.ต.ต. มณู เชิงจอหอ หินเหลก็ไฟ ภ.จว.ศรีสะเกษ  
จ.ศรีสะเกษ 

403,500 1,301,046  28 ก.ย.2563 

9 ด.ต. เสรี บุญศรีรัมย ์ บา้นกรวด สภ.เมืองเชียงใหม่   
จ.เชียงใหม่ 

642,000 1,679,766  28 ก.ย.2563 

10 ร.ต.อ. สมพงษ ์ สุขสงัข ์ เมืองบุรีรัมย ์ สภ.เกษตรสมบูรณ์   
จ.ชยัภูมิ 

331,000 1,182,684  25 ก.ย.2563 

11 ด.ต. วฒัน์ธวฒิุ จนัทร์ไทยศรี สภ.นางรอง สภ.สังขะ   
จ.สุรินทร์ 

476,000 1,584,725  28 ก.ย.2563 

12 ร.ต.ต. พนม วชัรวรพนัธ์ุ ภ.จว.บุรีรัมย ์ สภ.ปากช่อง   
จ.นครราชสีมา 

146,000 112,962  28 ก.ย.2563 

13 ร.ต.อ. พิตติพล พฒิุนาทวรพงศ ์ หนองก่ี สน.วดัพระยาไกร 
กรุงเทพฯ 

434,800 1,312,088  28 ก.ย.2563 

14 ด.ต. สมพงษ ์ อสิพงษ ์ ห้วยราช สภ.ห้วยทบัทนั   
จ.ศรีสะเกษ 

366,000 1,117,256  28 ก.ย.2563 

15 ร.ต.อ. ฐปนนท ์ โชคบณัฑิต ภ.จว.บุรีรัมย ์ สภ.เมืองอุดรธานี   
จ.อุดรธานี 

340,300 1,416,067  30 ก.ย.2563 

16 ร.ต.อ. ชยพล เข่ือนทอง โนนเจริญ สภ.นาจะหลวย   
จ.อุบลราชธานี 

186,800 158,400  30 ก.ย.2563 

17 พ.ต.อ. ทรงวฒิุ ไสยบุญ หนองก่ี สภ.สีค้ิว   
จ.นครราชสีมา 

1,798,300 1,073,643  28 ก.ย.2563 

18 ร.ต.ต. ชาญณุวฒัน์ เทียมวงศ ์ สตึก สภ.โคกสวา่ง   
จ.ร้อยเอ็ด 

228,400 383,996  28 ก.ย.2563 

19 ด.ต. ศุภชั บา้นกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย ์ สภ.โหล่งขอด   
จ.เชียงใหม่ 

436,600 2,240,949  28 ก.ย.2563 

20 ร.ต.ท. ประเสริฐ วิโรจไพศาลกุล ชาํนิ สภ.นํ้ าขุ่น   
จ.อุบลราชธานี 

384,000 1,592,065  30 ก.ย.2563 

21 ด.ต. ชาญชยั สวา่งวินยัวชัระ หนองหงส์ สภ.ปักธงชยั   
จ.นครราชสีมา 

429,500 1,185,997  25 ก.ย.2563 
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ลาํดบั ยศ นาม นามสกุล สงักดัเดิม ยา้ยไป หุ้น ตน้เงิน เคล่ือนไหว 
ท่ี      คงเหลือ ท่ีคา้ง คร้ังสุดทา้ย 
22 พ.ต.ต. วิศิษฐ ชิณปัตร บา้นกรวด สภ.ประทาย  

จ.นครราชสีมา 
422,800 1,590,120  29 ก.ย.2563 

23 จ.ส.ต. อานุภาพ อาจิณกิจ ปะคาํ สภ.วงันํ้ าเยน็   
จ.สระแกว้ 

327,500 1,384,798  25 ก.ย.2563 

24 ด.ต. สาํรวย ตะสิงห์ ลาํปลายมาศ สภ.ลาํทะเมนชยั   
จ.นครราชสีมา 

947,500 1,248,378  28 ก.ย.2563 

25 ร.ต.อ. อนุชิต ชาวดง หินเหลก็ไฟ สภ.เมืองอุดรธานี   
จ.อุดรธานี 

474,800 1,648,096  28 ก.ย.2563 

26 ร.ต.ท. บุญรอด มณฑา กระสงั สภ.ห้วยแถลง   
จ.นครราชสีมา 

246,000 856,709  29 ก.ย.2563 

27 ด.ต. วีรภทัร เกาะสงัข ์ กระสงั สภ.พิมาย   
จ.นครราชสีมา 

435,900 1,547,986  28 ก.ย.2563 

28 ร.ต.อ. วฒิุชยั ปัจจยัโคนงั พทุไธสง สภ.สีดา  
จ.นครราชสีมา 

409,600 1,873,912  28 ก.ย.2563 

29 ร.ต.อ. สุวฒัน์ นามมงคล เมืองบุรีรัมย ์ บก.สส.ภ.3  
จ.นครราชสีมา 

487,500 1,957,643  28 ก.ย.2563 

30 ด.ต. เดชาธร ตอ้งกระโทก หนองหงส์ สภ.ครบุรี   
จ.นครราชสีมา 

293,600 284,854  29 ก.ย.2563 

31 ร.ต.ท. ธนวฒัน์ วฒัน์ธนกาญจน์ หนองหงส์ สภ.คลองไผ ่  
จ.นครราชสีมา 

258,000 1,075,058  29 ก.ย.2563 

32 ด.ต. เทวิน แซมทอง หนองหงส์ สภ.นิคมพฒันา   
จ.ระยอง 

349,900 430,529  29 ก.ย.2563 

33 ด.ต. จกัรพรรด์ิ ศรีจาํปา บา้นกรวด สน.โชคชยั  
กรุงเทพฯ 

306,100 1,981,654  29 ก.ย.2563 

34 ร.ต.ท. สุวรรณ มาดาโต โนนสุวรรณ สภ.ประทาย  
จ.นครราชสีมา 

317,000 1,518,588  29 ก.ย.2563 

35 ด.ต. อุเทน นอนา บา้นใหม่ฯ สภ.เมืองยาง   
จ.นครราชสีมา 

284,800 1,286,624  30 ก.ย.2563 

36 ด.ต. กฤษณะพงศ ์ การบรรจง หนองก่ี สภ.พิมาย   
จ.นครราชสีมา 

314,000 1,356,579  28 ก.ย.2563 

37 ร.ต.ท. จีรยทุธ ตุ่นป่า นาโพธ์ิ สน.บางรัก   
กรุงเทพฯ 

172,400 458,680  29 ก.ย.2563 

38 ด.ต. ชาญณรงค ์ ทรงวาจา กระสงั สภ.ปราสาท   
จ.สุรินทร์ 

232,100 313,571  28 ก.ย.2563 

39 ด.ต. วิทยา คณะสา บา้นด่าน สภ.ปทุมรัตน์   
จ.ร้อยเอ็ด 

458,700 1,929,128  28 ก.ย.2563 

40 ร.ต.ท. สุรชยั จรัสรัมย ์ โนนสุวรรณ สภ.สะเดา   
จ.สุรินทร์ 

474,800 1,653,672  25 ก.ย.2563 

41 ด.ต. จีระศกัด์ิ ศรีคทัธะนาม พทุไธสง สภ.เมืองพทัยา   
จ.ชลบุรี 

210,000 91,127  30 ก.ย.2563 

42 ด.ต. นธิวฒัน์ ยอรัมย ์ สตึก สภ.ยางสีสุราช  
จ.มหาสารคาม 

481,600 1,746,909  28 ก.ย.2563 

43 พ.ต.ต. ศาสตรา คาํขาว สตึก สภ.ขขุนัธ์   
จ.ศรีสะเกษ 

205,000 672,205  28 ก.ย.2563 

44 ร.ต.ต. คมกฤช ซ่อนกล่ิน โนนดินแดง สภ.ทุ่งมน   
จ.สุรินทร์ 

293,000 548,322  28 ก.ย.2563 

45 ร.ต.ท. นิธิเดช คาํอุต นปพ. สภ.บวัลาย   
จ.นครราชสีมา 

114,600 194,384  28 ก.ย.2563 
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ลาํดบั ยศ นาม นามสกุล สงักดัเดิม ยา้ยไป หุ้น ตน้เงิน เคล่ือนไหว 
ท่ี      คงเหลือ ท่ีคา้ง คร้ังสุดทา้ย 
46 ด.ต. ศิริวฒัน์ พิมพพ์ล ลาํปลายมาศ สภ.ขามทะเลสอ   

จ.นครราชสีมา 
625,000 1,824,619  28 ก.ย.2563 

47 ด.ต. สมพร จนัทร์เจา้ ละหานทราย สภ.สอยดาว  
จ.จนัทบุรี 

464,500 1,920,251  25 ก.ย.2563 

48 ด.ต. ชยัยศ เอ่ียมศิริ ละหานทราย สภ.หล่มสัก   
จ.เพชรบูรณ์ 

202,600 209,616  30 ก.ย.2563 

49 พ.ต.ต. วรกาญจน์ เจริญศิริ สตึก สภ.บวัเชด   
จ.สุรินทร์ 

304,000 280,096  28 ก.ย.2563 

50 ร.ต.อ. ทวีศกัด์ิ กวนกระโทก หนองก่ี สภ.โชคชยั   
จ.นครราชสีมา 

202,800 143,758  29 ก.ย.2563 

51 พ.ต.ท. ทองดี วิชชุเมธาลกัษณ์ ประโคนชยั สภ.ภูสิงห์   
จ.ศรีสะเกษ 

420,000 1,614,190  28 ก.ย.2563 

52 ร.ต.อ. สามารถ ช่ืนชมยิง่ เมืองบุรีรัมย ์ สภ.สังขะ  
จ.สุรินทร์ 

379,200 1,862,087  28 ก.ย.2563 

53 ด.ต. วิวธั สุดหอม หนองหงส์ สภ.พล   
จ.ขอนแก่น 

330,700 1,529,589  29 ก.ย.2563 

54 ร.ต.ต. ดามพย์ฤทธ์ิ ไกรษร พลบัพลาชยั สภ.ภูสิงห์   
จ.ศรีสะเกษ 

272,900 1,084,519  28 ก.ย.2563 

55 ด.ต. วิศิษฐ์ ยีสุ่่นหอม คูเมือง สภ.จอมพระ   
จ.สุรินทร์ 

391,500 1,829,100  28 ก.ย.2563 

56 ร.ต.อ. สมบติั ดีเกษม ละหานทราย สภ.ดอนแสนสุข   
จ.นครราชสีมา 

158,600 266,250  28 ก.ย.2563 

57 ด.ต. ประเสริฐ คาํหินกอง หนองสองห้อง บก.ปส.2   
จ.อุดรธานี 

152,100 430,691  25 ก.ย.2563 

58 ด.ต. สุรการ มีแยม้ภกัด์ิ ชาํนิ สภ.บ่อวนิ   
จ.ชลบุรี 

317,200 1,413,840  29 ก.ย.2563 

59 ร.ต.อ. นิพนธ์ เพื่อนสงคราม เฉลิมฯ สภ.จตุัรัส   
จ.ชยัภูมิ 

515,000 1,781,756  25 ก.ย.2563 

60 ด.ต. อาณติั สาบุตร หนองสองห้อง สภ.ศรีราชา   
จ.ชลบุรี 

437,700 1,789,770    1 ต.ค.2563 

61 ด.ต. สมาท ดงแกว้ บา้นใหม่ฯ สภ.ชนบท   
จ.ขอนแก่น 

195,600 793,925  30 ก.ย.2563 

62 ด.ต. ฉนัทวฒิุ บุนรสิงห์ ลาํปลายมาศ สภ.พยคัฆภูมิพิสัย   
จ.มหาสารคาม 

246,000 847,085  28 ก.ย.2563 

63 พ.ต.ท. ชยัวฒัน์ นนัทะเสนา บา้นกรวด สภ.เมืองฯ   
จ.นครราชสีมา 

557,500 955,089  28 ก.ย.2563 

64 ร.ต.ท. สุวฒัน์ ติระวฒันศกัด์ิ กระสงั สภ.กาบเชิง   
จ.สุรินทร์ 

293,500 592,835  28 ก.ย.2563 

65 ร.ต.ต. วาสุกรี ยวงมณี พทุไธสง สภ.ประทาย   
จ.นครราชสีมา 

369,000 1,072,517  29 ก.ย.2563 

66 ด.ต. นาํพล โพธิบติั ลาํปลายมาศ สภ.บา้นแปลง   
จ.จนัทบุรี 

408,100 1,792,817  25 ก.ย.2563 

67 ด.ต. เด่น ปรักเอโก นางรอง บช.น.  
กรุงเทพฯ 

407,200 1,717,499  28 ก.ย.2563 

68 ร.ต.ท. ณฐัพล ธรรมมาวฒิุกูล แคนดง ตรวจคนเขา้เมือง   
จ.สกลนคร 

201,000 583,517    2 ก.ย.2563 

69 ร.ต.ท. ชยตุ มารศรี หนองก่ี สภ.สีดา   
จ.นครราชสีมา 

205,200 488,155  28 ก.ย.2563 
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ลาํดบั ยศ นาม นามสกุล สงักดัเดิม ยา้ยไป หุ้น ตน้เงิน เคล่ือนไหว 
ท่ี      คงเหลือ ท่ีคา้ง คร้ังสุดทา้ย 
70 พ.ต.ท. หญิงปัทมาภรณ์ แกว้น่วม ทะเมนชยั สภ.ม่วงเฒ่า  

จ.อุบลฯ 
206,400 462,782  30 ก.ย.2563 

71 พ.ต.ท. จกัรเพชร ศรีวฒิุทรัพย ์ บา้นบวั สภ.โชคนาสาม   
จ.สุรินทร์ 

385,500 728,303  28 ก.ย.2563 

72 ด.ต. วฒิุชยั งอกลาภ โคกกระชาย สภ.รัตนบุรี  
จ.สุรินทร์ 

383,600 1,870,507  28 ก.ย.2563 

73 พ.ต.ท. สิทธิชยั สุนารักษ ์ หนองก่ี สภ.พลสงคราม   
จ.นครราชสีมา 

970,500 1,748,058  30 ก.ย.2563 

74 ร.ต.อ. วีระ ยนัละหา นางรอง ภ.จว.ปราจีนบุรี   
จ.ปราจีนบุรี 

175,200 379,449  25 ก.ย.2563 

75 ด.ต. กานตเ์ดช อาจทวีกุล ทะเมนชยั สภ.พล  
จ.ขอนแก่น 

407,800 1,578,779  29 ก.ย.2563 

76 ด.ต. อุทยั หวงัคุม้กลาง นปพ. ฝอ.บก.ทล.  
กรุงเทพฯ 

409,500 1,751,936  29 ก.ย.2563 

77 พ.ต.ท. อุดมพล เอ้ือศิลามงคล นางรอง สน.บุปผาราม   
กรุงเทพฯ 

1,020,000 446,073  30 ก.ย.2563 

78 จ.ส.ต. ฐิติพงษ ์ บุญแสน สภ.บา้นใหม่ฯ สภ.ประทาย   
จ.นครราชสีมา 

164,800 664,801  29 ก.ย.2563 

79 พ.ต.ท. นิสญั วงศจ์นัทา ลาํปลายมาศ สภ.ศรีณรงค ์  
จ.สุรินทร์ 

419,000 1,978,331  28 ก.ย.2563 

80 พ.ต.ท. อรรถพร พุม่ห้วยรอบ เมืองบุรีรัมย ์ ฝอ.3 บก.อก.ภ.3  
จ.นครราชสีมา 

421,600 1,768,070  29 ก.ย.2563 

81 ร.ต.อ. สนัติ โมทนา โนนดินแดง สภ.เฉลิมพระเกียรติ   
จ.นครราชสีมา 

464,000 1,235,638  30 ก.ย.2563 

82 ด.ต. จาํแลง จนัทร์ประโคน บา้นกรวด สน.บึงกุ่ม   
กรุงเทพฯ 

157,500 361,358  28 ก.ย.2563 

83 พ.ต.ท. ชินเทพ พนัธ์ุทอง หนองหงส์ สภ.ปรือใหญ่   
จ.ศรีสะเกษ 

645,000 870,303  30 ก.ย.2563 

84 พ.ต.ท. บรม ศรีสงค ์ ละหานทราย สภ.ภูเขียว   
จ.ชยัภูมิ 

263,600 845,255  25 ก.ย.2563 

85 พ.ต.ท. เอกภาค ธูปสมุทร กระสงั สภ.คลองหาด   
จ.สระแกว้ 

599,300 1,613,045  25 ก.ย.2563 

86 ร.ต.อ. สุติพงษ ์ โสดาจนัทร์ บา้นกรวด สภ.ไพรบึง   
จ.ศรีสะเกษ 

452,300 2,045,924  28 ก.ย.2563 

87 พ.ต.ท. พิบูลย ์ คาํจนัทร์ดี บา้นกรวด สภ.ท่าตูม   
จ.สุรินทร์ 

525,500 11,384  28 ก.ย.2563 

88 พ.ต.ท. วรกร ชาไธสง หนองสองห้อง สภ.ห้วยยาง  
จ.ชยัภูมิ 

404,500 1,748,292  25 ก.ย.2563 

89 พ.ต.ท. พงศย์ทุธ์ แกว้ดอนรี บา้นกรวด ภ.จว.นครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา 

207,000 286,947  28 ก.ย.2563 

90 ร.ต.อ. ขตัติยะ เขียวอุตสา นาโพธ์ิ สภ.คง   
จ.นครราชสีมา 

246,400 890,384  29 ก.ย.2563 

91 ร.ต.ท. สุทดั กลมกลู โนนดินแดง สภ.ดอนหัวฬ่อ   
จ.ชลบุรี 

161,000 270,831  25 ก.ย.2563 

92 พ.ต.ท. เฉลิมศกัด์ิ ไชยณรงคศ์กัด์ิ โนนสุวรรณ สภ.ปักธงชยั   
จ.นครราชสีมา 

409,000 1,789,208  25 ก.ย.2563 

93 ร.ต.อ. ฟ้าลิขิต แสนจงัหรีด หนองสองห้อง สภ.บวัใหญ่   
จ.นครราชสีมา 

155,700 399,631  28 ก.ย.2563 
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ลาํดบั ยศ นาม นามสกุล สงักดัเดิม ยา้ยไป หุ้น ตน้เงิน เคล่ือนไหว 
ท่ี      คงเหลือ ท่ีคา้ง คร้ังสุดทา้ย 
94 พ.ต.ท. คาํนวณ บ่ายกระโทก นางรอง สภ.กาบเชิง   

จ.สุรินทร์ 
440,000 1,687,285  28 ก.ย.2563 

95 ร.ต.อ. อภิเชษฐ์ ห้วยทราย เมืองบุรีรัมย ์ บก.ตม.6 อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 

177,200 602,019  28 ก.ย.2563 

96 จ.ส.ต. สภา เกตุใหม ่ นปพ. สภ.เสิงสาง   
จ.นครราชสีมา 

384,000 1,785,161  25 ก.ย.2563 

97 ส.ต.อ. ธวชัชยั ศรีสตัยา หนองไมง้าม บก.สส.ภ.3   
จ.นครราชสีมา 

283,400 1,147,375  28 ก.ย.2563 

98 ร.ต.ต. กษิดิศ แสนแกว้ หนองไมง้าม สภ.ศรีเทพ   
จ.เพชรบูรณ์ 

187,000 567,889  28 ก.ย.2563 

99 พ.ต.ท. ณฐัวฒิุ รุ่งเรือง ประโคนชยั สภ.โนนไทย   
จ.นครราชสีมา 

142,000 186,035  28 ก.ย.2563 

100 ด.ต. ทตัพงศ ์ อาทวงั เมืองบุรีรัมย ์ สภ.สังขะ   
จ.สุรินทร์ 

227,500 815,442  28 ก.ย.2563 

101 ร.ต.ท. อคัรเดช เพง็วงษ ์ โคกกระชาย สภ.วงันํ้ าเขียว   
จ.นครราชสีมา 

254,000 878,523  28 ก.ย.2563 

102 พ.ต.ท. ยงยทุธ์ แซะจอหอ บา้นด่าน สภ.เทพสถิต   
จ.ชยัภูมิ 

327,000 778,121  25 ก.ย.2563 

103 พ.ต.ท. อิทธิ แหวนโคกสูง พลบัพลาชยั สภ.นํ้ าเพียงดิน   
จ.แม่ฮ่องสอน 

327,500 1,022,652  25 ก.ย.2563 

104 พ.ต.ต. ไพศาล ปันเร็ว โนนสุวรรณ สภ.พระทองคาํ  
จ.นครราชสีมา 

261,400 599,284  28 ก.ย.2563 

105 พ.ต.ท. จกัรินทร์ พวงสมบติั บา้นใหม่ฯ สภ.ชุมพวง   
จ.นครราชสีมา 

237,300 1,127,654  28 ก.ย.2563 

106 พ.ต.ท. อรพล โคตรโนนกอก ทะเมนชยั สภ.หนองสาหร่าย  จ.
นครราชสีมา 

251,000 86,905    2 ต.ค.2563 

107 ด.ต. วธุธิ ยายรัิมย ์ ภ.จว.บุรีรัมย ์ สภ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

212,000 861,907  28 ก.ย.2563 

108 จ.ส.ต. ศุภมิตร เกลียวชมพนุูช หนองไทร ตม.ทอ.กรุงเทพฯ   
บก.ตม.2 

242,400 1,202,736  25 ก.ย.2563 

109 พ.ต.อ. ศกัด์ิศรณ์ วนัสุข ทะเมนชยั สภ.โนนสูง   
จ.นครราชสีมา 

259,000 834,388  25 ก.ย.2563 

110 ร.ต.ต. พนูผล พนัธุกูล สภ.บา้นกรวด ภ.จว.สุรินทร์  
จ.สุรินทร์ 

135,600 52,903  29 ก.ย.2563 

111 ส.ต.อ. ณฐพรหม อุ่นพิทกัษส์กุล ลาํดวน สภ.จอหอ  
 จ.นครราชสีมา 

270,900 927,534    1 ต.ค.2563 

112 ส.ต.อ. ยทุธนา ขมวดทรัพย ์ ลาํดวน สภ.กุมภวาปี   
จ.อุดรธานี 

210,000 898,147  30 ก.ย.2563 

113 ส.ต.ท. วีระวฒัน์ ชยัปัญหา โนนเจริญ สภ.ประทาย   
จ.นครราชสีมา 

111,000 83,324  29 ก.ย.2563 

114 พ.ต.ต. โกสินทร์ แจ่มทองหลาง โนนดินแดง สภ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

198,000 811,772  28 ก.ย.2563 

115 พ.ต.ต. ณิชธร ปูรณะปํญญา สภ.เมืองฯ ทล.2 กก.6 บก.ทล  
จ.บุรีรัมย ์

368,500 1,877,353  29 ก.ย.2563 

116 พ.ต.ท. อรรณพ ม่านทอง คูเมือง สภ.บา้นเหล่ือม   
จ.นครราชสีมา 

347,500 1,364,250  29 ก.ย.2563 

117 จ.ส.ต. อดิศกัด์ิ ยนตส์ถิตยก์ุล บา้นกรวด ทล.5 กก.3 บก.ทล.  
จ.ปราจีนบุรี 

270,800 1,058,358  29 ก.ย.2563 
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ลาํดบั ยศ นาม นามสกุล สงักดัเดิม ยา้ยไป หุ้น ตน้เงิน เคล่ือนไหว 
ท่ี      คงเหลือ ท่ีคา้ง คร้ังสุดทา้ย 

118 ส.ต.ท. จีรวฒัน์ งดกระโทก หนองก่ี ภ.จว.นครราชสีมา  
จ.นครราชสีมา 

353,400 1,747,658  28 ก.ย.2563 

119 ร.ต.ท. สรวิศ คาํเปล่ง โนนเจริญ สภ.สาขลา   
จ.สมุทรปราการ 

402,000 1,558,307  28 ก.ย.2563 

120 ร.ต.ท. ธวชัชยั บุญญพาพงศ ์ พลบัพลาชยั สภ.คลองไผ ่  
จ.นครราชสีมา 

300,900 1,573,751  28 ก.ย.2563 

121 พ.ต.ท. วิชาญ ท่าไม ้ หินเหลก็ไฟ สภ.พนมดงรัก   
จ.สุรินทร์ 

368,500 1,846,916  28 ก.ย.2563 

122 ร.ต.อ. ปิยพงศ ์ จนัทร์ประเสริฐ ละหานทราย สภ.โคกสูง  
จ.สระแกว้ 

639,900 1,941,256  25 ก.ย.2563 

123 ร.ต.อ. ภคิน กล่ินสุวรรณ์ ภ.จว.บุรีรัมย ์ ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ  
บก.ตม.2 

322,500 1,195,710  25 ก.ย.2563 

124 ร.ต.ท. วิษณุ วงษณ์รงค ์ นาโพธ์ิ สภ.โนนคูณ   
จ.ศรีสะเกษ 

252,500 1,266,330  28 ก.ย.2563 

125 ร.ต.ท. ศกัดา กองทอง คูเมือง สภ.ไทยเจริญ   
จ.ยโสธร 

180,000 314,554  28 ก.ย.2563 

126 ร.ต.ท. นพดล อินทร์ทอง โคกกระชาย สภ.โดนเอาว ์  
จ.ศรีสะเกษ 

378,200 1,849,049  28 ก.ย.2563 

127 ร.ต.ท. สิงห์ณพร ผิวขาํ กระสงั ภ.จว.มุกดาหาร   
จ.มุกดาหาร 

260,000 818,874  25 ก.ย.2563 

128 ร.ต.ท. สุริยนั บุญทนัเสน กระสงั สภ.เทนมีย ์  
จ.สุรินทร์ 

279,500 484,569  28 ก.ย.2563 

129 พ.ต.ท. กิตต์ิธนานาท แกว้คาํบง้ หนองก่ี บก.สส.ภ.3   
จ.นครราชสีมา 

403,000 789,722  28 ก.ย.2563 

130 พ.ต.อ. สมภพ สงัขก์รทอง นางรอง ภ.จว.นครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา 

826,000 309,395  28 ก.ย.2563 

131 พ.ต.ท. อดิศกัด์ิ จนัทร์สอน ประโคนชยั สภ.จะกง   
จ.ศรีสะเกษ 

430,000 761,886  28 ก.ย.2563 

132 พ.ต.ท. สมรัก มูลหาร บา้นกรวด สภ.แสนสุข   
จ.ชลบุรี 

816,000 836,610  29 ก.ย.2563 

133 ร.ต.อ. สุร์พศั ผมหอม สตึก สภ.โนนนารายณ์   
จ.สุรินทร์ 

376,000 834,138  28 ก.ย.2563 

134 ด.ต. วิชญภ์าส โพธ์ิแกว้ นางรอง สภ.ท่าแซะ   
จ.ชุมพร 

372,300 1,800,957  25 ก.ย.2563 

135 ร.ต.ท. พิศาล ช่วยรัมย ์ โคกกระชาย สภ.เมืองบวั  
จ.สุรินทร์ 

276,300 1,031,377  28 ก.ย.2563 

136 พ.ต.ต. สุรสิทธ์ิ บุญเนตร นาโพธ์ิ สภ.โพนพิสัย   
จ.หนองคาย 

327,400 813,182  29 ก.ย.2563 

137 ร.ต.อ. สรภสักรณ์ เลิศโสภณวฒัน์ เมืองบุรีรัมย ์ ตม.ทอ.กรุงเทพ  
บก.ตม.2 

373,600 1,866,676  25 ก.ย.2563 

138 ร.ต.ท. สมปอง ขอ้สวา่ง บา้นใหม่ฯ สภ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา 

304,100 1,398,808  28 ก.ย.2563 

139 ร.ต.ท. สิปปวิชญ ์ พนูกลา้ กระสงั สภ.ปราสาท   
จ.สุรินทร์ 

340,900 1,929,119  28 ก.ย.2563 

140 ร.ต.อ. สมศกัด์ิ เท่ียงดาห์ หนองไทร สภ.เสิงสาง   
จ.นครราชสีมา 

318,400 880,852  25 ก.ย.2563 

141 ด.ต. ทศัน์พล พนูกลาง เมืองบุรีรัมย ์ สภ.บางคลา้  
จ.สุพรรณบุรี 

421,600 1,878,436  28 ก.ย.2563 
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142 ร.ต.ท. คาํพอง ไฝดง ละหานทราย สภ.เอือดใหญ่  
จ.อุบลฯ 

346,000 1,922,388  30 ก.ย.2563 

143 จ.ส.ต. นภากรณ์ ปุลนัรัมย ์ ประโคนชยั สภ.ไมแ้ก่น   
จ.ปัตตานี 

286,200 1,271,410  25 ก.ย.2563 

144 ร.ต.ท. สุวจัน์ เจริญทา้ว บา้นบวั สภ.ชานุมาน   
จ.อาํนาจเจริญ 

347,500 1,636,915    9 ก.ย.2563 

145 ร.ต.ท. ศาสตรา นนัทรักษ ์ ลาํดวน สภ.หนามแท่ง   
จ.อุบลราชธานี 

303,100 1,262,398  30 ก.ย.2563 

146 ร.ต.ท. รถชสิทธ์ิ แสงกระโทก นาโพธ์ิ สภ.ชุมพวง   
จ.นครราชสีมา 

311,200 919,135  25 ก.ย.2563 

147 ร.ต.ท. ไกรสร คาํภาปัตน์ นาโพธ์ิ สภ.ช่องแม็ก   
จ.อุบลราชธานี 

328,300 1,267,187  30 ก.ย.2563 

148 ร.ต.ท. วศิน รินสนัเทียะ โคกกระชาย สภ.วงันํ้ าเขียว   
จ.นครราชสีมา 

344,500 1,031,061  29 ก.ย.2563 

149 ร.ต.ท. ชานนั โพธ์ิหลา้ นาโพธ์ิ สภ.นาเชือก   
จ.มหาสารคาม 

239,800 366,416  28 ก.ย.2563 

150 ส.ต.ต. สุริยา สุดโสม หนองไทร สภ.สีค้ิว   
จ.นครราชสีมา 

201,500 807,118  25 ก.ย.2563 

151 ส.ต.ท. ฤทธิรงค ์ จนัผกัแวน่ ลาํปลายมาศ สภ.เมืองนครราชสีมา  
จ.นครราชสีมา 

154,700 696,194  28 ก.ย.2563 

152 ส.ต.ท. จงรัก หวงับุญ ทะเมนชยั สภ.ห้วยแถลง   
จ.นครราชสีมา 

218,400 1,102,495  30 ก.ย.2563 

153 ส.ต.ท. อภิสิทธ์ิ ป้อมมาตา ละหานทราย สภ.นาตาล   
จ.อุบลราชธานี 

141,000 362,263  30 ก.ย.2563 

154 ส.ต.ท. ณฐัพล เหลาชยั เมืองบุรีรัมย ์ สภ.โชคชยั   
จ.นครราชสีมา 

198,000 281,896  29 ก.ย.2563 

155 ส.ต.ท. วิชชุกาย ขวาเนาว ์ โนนเจริญ สภ.เมืองชยัภูมิ   
จ.ชยัภูมิ 

146,600 605,730  25 ก.ย.2563 

156 ส.ต.ต. ขนุทอง สียางนอก โนนเจริญ สภ.ประทาย   
จ.นครราชสีมา 

82,000 4,484  29 ก.ย.2563 

157 ส.ต.ท. วีระชน พลพราหมณ์ นาโพธ์ิ สภ.แกง้สนามนาง   
จ.นครราชสีมา 

215,800 1,146,583  28 ก.ย.2563 

158 ส.ต.ท. ณฐัพล ประสาวะนงั สภ.บา้นใหม่ฯ สภ.หนองสองห้อง  
จ.ขอนแก่น 

187,200 856,557  30 ก.ย.2563 

159 ส.ต.ท. กฤษฎา สวสัด์ิรัมย ์ ภ.จว.บุรีรัมย ์ บช.น.  
กรุงเทพฯ 

209,300 1,181,531  28 ก.ย.2563 

160 ส.ต.ท. ธนเดช ไลไธสง ชุมแสง สภ.ชุมพลบุรี   
จ.สุรินทร์ 

224,900 1,127,666  28 ก.ย.2563 

161 ส.ต.ท. ชนภทัร วรรณพฒัน์ บา้นใหม่ฯ สภ.พระอินทร์ราชา  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

227,200 1,013,928  25 ก.ย.2563 

162 ส.ต.ท. ฐากูร ปุปะเท นปพ. สภ.วาปีปทุม   
จ.มหาสารคาม 

154,200 607,165  28 ก.ย.2563 

163 ส.ต.ต. ชลิต ร้ังกลาง ถาวร สภ.เมืองนครราชสีมา  
จ.นครราชสีมา 

166,500 381,360  28 ก.ย.2563 

164 ส.ต.ท. นครินทร์ แกว้ไทย ถาวร ศฝร.ภ.3.   
จ.นครราชสีมา 

126,000 306,385  28 ก.ย.2563 

165 ส.ต.ท. สนิท ทนิรัมย ์ นางรอง สภ.ขมุพลบุรี   
จ.สุรินทร์ 

141,000 339,965  28 ก.ย.2563 
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166 ส.ต.ท. สถาพร มีสาระพนัธ์ นางรอง กก.สส.4 บก.สส.ภ.3  
จ.นครราชสีมา 

232,200 1,286,059  25 ก.ย.2563 

167 ร.ต.ท. เอกวฒัน์ แกว้อมร ปะคาํ สภ.ยางสีสุราช   
จ.มหาสารคาม 

246,700 502,060  28 ก.ย.2563 

168 ส.ต.ท. จตุพร มณฑาสุวรรณ เมืองบุรีรัมย ์ สภ.หมูสี   
จ.นครราชสีมา 

211,000 370,740  29 ก.ย.2563 

169 ส.ต.ต. เอกลกัษณ์ นอขนุทด เมืองบุรีรัมย ์ สภ.ปากช่อง   
จ.นครราชสีมา 

158,300 579,543  28 ก.ย.2563 

170 ส.ต.ต. พงษว์ริศ รักษน์าม บา้นด่าน สภ.หินดาด   
จ.นครราชสีมา 

139,000 370,323  25 ก.ย.2563 

171 ส.ต.ท. พิชยัรัตน์ โชตินอก โคกกระชาย กก.สืบสวน  
ภ.จว.นครราชสีมา 

231,100 954,920  28 ก.ย.2563 

172 ส.ต.ต. กรกฎ ทวยไธสง สตึก สภ.เจาะไอร้อง   
จ.นราธิวาส 

97,500 126,666  29 ก.ย.2563 

173 ส.ต.ท. อรรถสิทธ์ิ ไตรโคกสูง ลาํดวน สภ.ขามทะเลสอ   
จ.นครราชสีมา 

97,900 35,381  28 ก.ย.2563 

174 ส.ต.ท. พิสุทธิ บุญตา หนองหงส์ สภ.พิมาย   
จ.นครราชสีมา 

235,500 1,049,316  28 ก.ย.2563 

175 ส.ต.ท. ฉตัรชยั จนัวิเศษ กระสงั สภ.บ่อพาน   
จ.มหาสารคาม 

205,000 1,237,990  28 ก.ย.2563 

176 ร.ต.อ. ทูล หาญประโคน เฉลิมฯ สภ.พนมดงรัก   
จ.สุรินทร์ 

329,000 1,180,634  28 ก.ย.2563 

177 ส.ต.ต. ปิยะพงษ ์ หาดทราย พทุไธสง สภ.บวัลาย   
จ.นครราชสีมา 

228,800 945,084  28 ก.ย.2563 

179 ส.ต.ต. ภพธร พนูณรงค ์ สตึก สภ.เมืองพลบัพลา   
จ.นครราชสีมา 

237,900 1,020,589  28 ก.ย.2563 

179 ด.ต. ลิขิต ศรีโยธา ภ.จว.บุรีรัมย ์ ทท.2 กก.บก.ทท.2  
จ.เชียงราย 

298,000 1,329,385  29 ก.ย.2563 

180 พ.ต.อ. พงศพ์นัธ์ พลวงษศ์รี พทุไธสง สภ.ประจนัทคาม  
จ.ปราจีนบุรี 

343,800 371,317  29 ก.ย.2563 

181 พ.ต.ท. สุวิทย ์ สีทา หินเหลก็ไฟ สภ.เมือง  
จ.มหาสารคาม 

342,200 1,916,140  28 ก.ย.2563 

182 ร.ต.ท. วิเชียร โมกขา ประโคนชยั สภ.พยห์ุ   
จ.ศีรษะเกษ 

294,500 1,055,084  28 ก.ย.2563 

183 ส.ต.ท. เอกวิชญ ์ กลางสนัเทียะ โนนสุวรรณ สภ.ปักธงชยั  
จ.นครราชสีมา 

144,000 395,636  28 ก.ย.2563 

184 ร.ต.ท. โกมาตย ์ จนัทร์ดี หนองหงส์ สภ.ห้วยแถลง   
จ.นครราชสีมา 

299,200 1,464,211  30 ก.ย.2563 

185 พ.ต.ท. พทุธรักษ ์ อารยะรังษี หินเหลก็ไฟ สภ.กระชอน   
จ.นครราชสีมา 

446,700 750,862  29 ก.ย.2563 

186 ร.ต.ท. ปรีชา ชิณเกต ุ โนนเจริญ สภ.สังคม  
จ.หนองคาย 

283,000 881,919  29 ก.ย.2563 

187 พ.ต.ท. กอบชยั สองจนัทึก บา้นใหม่ฯ บก.สส.ภ.3  
จ.นครราชสีมา 

439,000 814,067  28 ก.ย.2563 

188 พ.ต.ท. นนทพนัธ์ เมธาจรัสพงษ ์ พทุไธสง สภ.ห้วยทบัทนั  
จ.ศรีสะเกษ 

309,300 1,363,771  28 ก.ย.2563 

189 ร.ต.ต. หญิงกฤษณา ขนัอาษา ภ.จว.บุรีรัมย ์ สภ.เมืองหนองคาย  
จ.หนองคาย 

104,800 475,286  30 ก.ย.2563 
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190 ด.ต. ธนเดช แกว้มณี โนนดินแดง สภ.บางปะกง   
จ.ฉะเชิงเทรา 

295,500 1,048,218  25 ก.ย.2563 

191 ร.ต.อ. มานิตย ์ ศิริเวช คูเมือง สภ.ศรีสงคราม  
จ.นครพนม 

221,600 1,040,952  30 ก.ย.2563 

192 พ.ต.ท. นิวฒัน์ ผินสู่ โนนดินแดง สภ.โชคนาสาม   
จ.สุรินทร์ 

206,800 482,106  28 ก.ย.2563 

192 ส.ต.ต. ศิลป์ชยั มีพนสัสกั ลาํปลายมาศ สภ.ชา้งเมือง   
จ.เชียงใหม่ 

130,000 691,843  28 ก.ย.2563 

194 ส.ต.ท. ภาณุวฒัน์ เล้ียงเชวงวงศ ์ หนองก่ี สภ.มะเริง  
จ.นครราชสีมา 

201,200 1,226,838  28 ก.ย.2563 

195 ส.ต.ต. นฐัพงษ ์ คุณเวียน สตึก สภ.กนัทรวชิยั   
จ.มหาสารคาม 

121,900 660,271  28 ก.ย.2563 

196 ส.ต.ต. ธีรพงษ ์ โชคบณัฑิต สตึก สภ.สีชมพู   
จ.ขอนแก่น 

175,500 1,081,296  28 ก.ย.2563 

197 ส.ต.ต. ธีรวฒัน์ โคตะมูล สตึก สภ.ลาดใหญ่   
จ.ชยัภูมิ 

154,700 822,800  25 ก.ย.2563 

198 ส.ต.ต. วชัรา บุตรวระ สตึก สภ.เมืองยโสธร  
จ.ยโสธร 

200,200 1,068,619  28 ก.ย.2563 

199 ส.ต.ต. อาทิตย ์ สิงห์พิลา สตึก สภ.ธวชับุรี   
จ.ร้อยเอ็ด 

182,000 1,118,610  28 ก.ย.2563 

200 ส.ต.ต. คณิต พนันาสี บา้นกรวด สภ.ชุมพลบุรี   
จ.สุรินทร์ 

123,200 667,080  28 ก.ย.2563 

201 ส.ต.ต. มรรคพล สุดวิไล โคกกระชาย สภ.สูงเนิน   
จ.นครราชสีมา 

166,400 911,965  28 ก.ย.2563 

202 ส.ต.ท. ศิรทชั มัง่มูล ห้วยราช สภ.เมืองเลย  
จ.เลย 

75,400 135,427  29 ก.ย.2563 

203 ส.ต.ต. ถาวร มาเมืองปัก โนนดินแดง สภ.วงันํ้ าเขียว   
จ.นครราชสีมา 

156,000 942,915  29 ก.ย.2563 

204 ส.ต.ต. ทรงศกัด์ิ สงนางรอง โนนดินแดง สภ.วงันํ้ าเขียว   
จ.นครราชสีมา 

154,700 942,915  29 ก.ย.2563 

205 ส.ต.ต. นาํชยั สุนเจิม ชุมแสง สภ.พยคัฆภูมิพิสัย   
จ.มหาสารคาม 

75,400 377,259  28 ก.ย.2563 

206 พ.ต.ท. จกัรกฤษณ์ ศรีสุนทร คูเมือง กก.สส.3 บก.สส.ภ.3  
จ.นครราชสีมา 

331,500 225,781  28 ก.ย.2563 

207 ส.ต.ต. ชยัรัฐฎ ์ วนัทอง ถาวร สภ.กนัทรลกัษณ์   
จ.ศีรษะเกษ 

185,000 731,864  28 ก.ย.2563 

208 ร.ต.อ. สมประสงค ์ วงศห์าแกว้ หนองหงส์ สภ.ห้วยแถลง  
จ.นครราชสีมา 

145,500 443,282  30 ก.ย.2563 

209 จ.ส.ต. อุดมศกัด์ิ ขอพิมาย บา้นด่าน บช.น.  
กรุงเทพฯ 

256,000 1,460,274  28 ก.ย.2563 

210 ส.ต.ต. พชร บุนนาค ห้วยราช สภ.เมืองกาญจนบุรี   
จ.กาญจนบุรี 

170,300 901,014  28 ก.ย.2563 

211 ร.ต.อ. คเชนทร์ สวยสะอาด หนองไมง้าม นว.สบ.2 ผบช.3  
จ.นครราชสีมา 

362,100 2,070,250  29 ก.ย.2563 

212 พ.ต.ท. มิตร คนชุม นางรอง สภ.เสนางคนิคม   
จ.อาํนาจเจริญ 

219,600 1,212,127  30 ก.ย.2563 

213 พ.ต.ท. อาวฒิุ อ่อนวรรณะ เมืองบุรีรัมย ์ สภ.บา้นหันห้วยทราย  
จ.นครราชสีมา 

214,000 1,235,836    1 ต.ค.2563 

         รวม   213 ราย        เป็นเงินตน้คา้งชาํระจาํนวน           218,445,890.- บาท 
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สหกรณ์ฯ เรียกเก็บเงินจากผูค้ ํ้าประกนัตามคาํยนิยอมของสมาชิกให้หกัชาํระหน้ี มีรายละเอียดดงัน้ี 
เก็บหน้ีจากผูค้ ํ้าประกนั สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี ( ณ  31 ตลุาคม 2563 ) 

ลาํดบั 
ท่ี 

ยศ นาม นามสกุล หน้ีคา้งชาํระ 
คงเหลือยกมา 

ชาํระ 
รายเดือน 

ชาํระระหวา่งปี 
(ตั้งแต่ 1 ต.ค.2563 – 31 ต.ค.2563) 

หน้ีคงเหลือ 

เงินตน้ ดอกเบ้ีย ดอกคา้ง 
1 จ.ส.ต. สากล สวา่งศรี 16,627 1,300 1,191 109 --- 15,436 
2 ด.ต. สามารถ เฉือยไธสง 86,803 2,000 1,429 571 --- 85,374 
3 ร.ต.ต. ณฐวฒัน์ ธนยศเมธิน 1,957 2,000 1,957 13 --- --- 
4 ด.ต. อุบลเวทย ์ วิเศษนคร 853,135 8,100 2,484 5,616 --- 850,651 
5 ด.ต. วราพงษ ์ แสนรัมย ์ 212,794 6,000 4,599 1,401 --- 208,195 
6 จ.ส.ต. ไตรรัตน์ โพธ์ิเกาะ 303,841 3,000 1,000 2,000 --- 302,841 
7 ร.ต.ท. ขจรภพ บาํเพญ็พงษ ์ 67,321 2,500 2,057 443 --- 65,264 
8 ด.ต. วรเทพ สุวรรณเทน 1,607,670 14,100 3,518 10,582 --- 1,604,152 
9 ร.ต.ต. มงักร วฒันะ 1,587,377 12,000 1,552 10,448 --- 1,585,825 
    4,737,525 51,000 19,787 31,183  4,616,928 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

พ.ต.อ.ชวาฯ เลขานุการ 3.13  เร่ืองโครงการเงนิฝากสะสมทรัพย์ครบ  24 งวดเดือน 
  ดว้ยโครงการเงินฝากสะสมทรัพย ์ 24 งวดเดือน ครบกาํหนดจ่ายคืนให้กบัสมาชิก จาํนวน 9 ราย เป็นเงินตน้
พร้อมดอกเบ้ียเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  425,218.64 บาท (ส่ีแสนสองหม่ืนห้าพนัสองร้อยสิบแปดบาทหกสิบส่ีสตางค์) สหกรณ์ฯ      
จะโอนเงินฝากสะสมทรัพยใ์ห้กบัสมาชิกโดยวิธีจ่ายตรงเขา้บญัชีตามท่ีสมาชิกแจง้หมายเลขบญัชีไว้ในวนัจนัทร์ท่ี 2 พฤศจิกายน 
2563 โดยจะแจง้รายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บเงินฝากสะสมทรัพยใ์นเวบ็ไซด์ของสหกรณ์ฯ ท่ี WWW.BURIRAMPOLICE-CO-OP.COM
และทางเวบ็ไซดต์าํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมยท่ี์ WWW.BURIRAM-POLICE.COM 

สําหรับสมาชิกท่ีมีความประสงค์จะสมคัรเงินฝากสะสมทรัพย ์ให้ส่งใบสมคัรมาท่ีสหกรณ์ฯ ภายในวนัท่ี 3    
ของทุกเดือน เพื่อท่ีสหกรณ์ฯ จะไดท้าํรายการหกัเงินส่งใหก้บัการเงิน ภ.จว.บุรีรัมย ์ต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่ 4  เร่ืองเพ่ือพจิารณา 
พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 4.1  เร่ืองการพจิารณารับสมาชิกเข้าใหม่ 
  ในเดือน ตุลาคม 2563 มีขา้ราชการตาํรวจในสงักดัตาํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมยส์มคัรเป็นสมาชิก  4 ราย  สหกรณ์ฯ 
ไดต้รวจสอบคุณสมบติัครบถว้นแลว้ ไม่ผิดขอ้บงัคบัแต่อยา่งใดขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามรายช่ือดงัน้ี 

ลาํดบัท่ี ยศ  นาม นามสกุล อาย ุ สงักดั ค่าหุ้น หมายเหตุ 
1 พ.ต.อ.ประกิจ เหลืองวิลยั 58 ภ.จว.บุรีรัมย ์ 5,000 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

2 ด.ต.จตุรงค ์ จินไธสง 44 สภ.นาโพธ์ิ 2,300 รายละ  20  บาท 

3 ส.ต.ท.ดวงทวี เสาวโค 23 สภ.เมืองบุรีรัมย ์ 1,300  
4 ส.ต.ท.เจนพล คาํพนัธ์ุ 31 สภ.บา้นกรวด 1,300  
 สมาชิกสมคัรใหม ่   4 ราย  เพ่ิม / เดือน 9,900  

 
 

http://www.burirampolice-co-op.com/
http://www.burirampolice-co-op.com/
http://www.buriram-police.com/
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  ทั้งน้ี สหกรณ์ฯ จะเร่ิมเก็บเงินค่าหุน้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563  เป็นตน้ไป 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
 

พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 4.2  เร่ืองสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ 
  ในเดือน ตุลาคม 2563 มีสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ฯ จาํนวน  9 ราย  มีรายละเอียดดงัน้ี 

ลาํดบัท่ี ยศนาม            นามสกลุ สงักดั หุ้น หน้ี 
1. พ.ต.อ.ประทีป  ปิยะทตัศรี 

สมาชิกเลขทะเบียน 5772 
บาํนาญ 390,010 --- 

2. ร.ต.ท.สุธีพจน์  ใสสด 
สมาชิกเลขทะเบียน 1079 

บาํนาญ 412,000 --- 

3. ด.ต.พิชิต  สวงรัมย ์
สมาชิกเลขทะเบียน 3731 

บาํนาญ 1,027,500 --- 

4. ส.ต.อ.ศตวรรษ  งอนกลาง 
สมาชิกเลขทะเบียน 6644 

สมาชิกต่างจงัหวดั 189,800 --- 

5. ร.ต.ท.สุรศกัด์ิ  มัน่เขม็ทอง 
สมาชิกเลขทะเบียน 0811 

บาํนาญ 536,500 485,560 

6. ด.ต.ธิติวฒัน์  ทศันียธ์นาพร 
สมาชิกเลขทะเบียน 1025 

บาํนาญ 393,000 336,213 

7. ร.ต.ท.สมวงศ ์ คงสืบชาติ 
สมาชิกเลขทะเบียน 1239 

บาํนาญ 408,000 107,659 

8. ร.ต.ต.ปฏิภาณ  เสชู 
สมาชิกเลขทะเบียน 6094 

บาํนาญ 264,500 209,302 

9. ด.ต.ทองสิน  โพธ์ิกลาง 
สมาชิกเลขทะเบียน 4933 

บาํนาญ 351,500 1,392,036 

  สหกรณ์ฯ ตรวจสอบแลว้ 
  - ลาํดบัท่ี 1. ถึง ลาํดบัท่ี 4. มีแต่เงินค่าหุน้ ไม่มีหน้ีคา้งชาํระ สมาชิกจะไดรั้บเงินค่าหุน้คืนทั้งจาํนวน 
  - ลาํดบัท่ี 5. ถึง ลาํดบัท่ี 8. มีเงินค่าหุ้นมากกว่าหน้ี เม่ือโอนเงินค่าหุ้นชาํระหน้ีเป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียแลว้ 
สมาชิกจะไดรั้บเงินค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือจากการชาํระหน้ีคืน 
  - ลาํดบัท่ี 9. ด.ต.ทองสินฯ ไดรั้บคาํสั่งจากสถานีตาํรวจภูธรลาํปลายมาศ ท่ี 156/2563 ลงวนัท่ี  5 สิงหาคม 2563 
อนุญาตให้ลาออกจากราชการเพ่ือไปประกอบอาชีอ่ืนได ้ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี  10 กนัยายน 2563 ในส่วนของหน้ีสินท่ีคา้งชาํระอยูก่บั
สหกรณ์ฯ ด.ต.ทองสินฯ ไดท้าํหนงัสือยนิยอมใหก้ารเงินตาํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์หกัเงินบาํเหน็จท่ีไดรั้บ จาํนวน  1,080,000.- บาท 
ชาํระหน้ีให้กบัสหกรณ์ฯ โดยสหกรณ์ฯ ไดน้าํเงินจาํนวนดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ เรียบร้อยแลว้  ทั้ งน้ี สหกรณ์ฯ     
จะนาํทุนเรือนหุน้ จาํนวน  351,500.- บาท และเงินบาํเหน็จชาํระหน้ีเป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย จาํนวน  1,392,036.- บาท สาํหรับเงิน
บาํเหน็จท่ีเหลือจากการชาํระหน้ีจาํนวน  39,464.- บาท สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเขา้บญัชีของ ต.ต.ทองสินฯ ตามท่ีแจง้มาต่อไป 
  ทั้งน้ี สมาชิกทุกรายไม่ติดภาระผูค้ ํ้าประกนัแต่อยา่งใด 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
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พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 4.3  เร่ืองรายงานสมาชิกเพิม่ค่าหุ้นรายเดือน 
  ในเดือน ตุลาคม 2563 มีสมาชิกแจง้ความประสงคข์อเพ่ิมค่าหุ้นรายเดือนจาํนวน  10 ราย เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  
17,200.- บาท (หน่ึงหม่ืนเจ็ดพนัสองร้อยบาทถว้น) มีรายละเอียดดงัน้ี 

ลาํดบั ยศ  นาม นามสกุล เดิม เพ่ิมเป็น ลาํดบั ยศ  นาม นามสกุล เดิม เพ่ิมเป็น 
ท่ี   (บาท) (บาท) ท่ี   (บาท) (บาท) 
 สภ.นางรอง     สภ.หินเหลก็ไฟ    
1 ส.ต.อ.ภูริศ โชคชยัวฒันะ 5,000 7,000 7 ด.ต.สาํราญ พิสภิรมย ์ 3,000 5,000 
 สภ.ล าปลายมาศ     สภ.ปะค า    
2 ร.ต.ต.สมชาย ทิพยบ์าํหลาบ 5,000 6,000 8 ด.ต.อุทิศ ทองทิพย ์ 5,000 7,000 
3 ร.ต.ต.วนัชยั แกว้เจก็ 4,500 5,500  สภ.พลบัพลาชัย    
 สภ.ละหานทราย    9 ร.ต.อ.วฒันา อาจสาลี 2,300 3,000 
4 ร.ต.ท.จาํนงค ์ เมธีสิริกุล 3,000 5,000  ต่างจังหวดั    
 สภ.พุทไธสง    10 พ.ต.อ.ทรงวฒิุ ไสยบุญ 15,000 20,000 
5 ร.ต.อ.จาํรัส สืบสาํราญ 2,300 3,000      
 สภ.กระสัง         
6 ร.ต.อ.รักศกัดด์ิ หาญประโคน 1,500 2,300      

 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
 

พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 4.4  เร่ืองสมาชิกขอลดการส่งเงนิค่าหุ้นรายเดือน 
  ในเดือน ตุลาคม 2563 มีสมาชิกแจง้ความประสงคข์อลดการส่งเงินค่าหุน้รายเดือนจาํนวน  2 ราย มีรายละเอียดดงัน้ี 

ลาํดบัท่ี ยศ     นาม     นามสกลุ สงักดั เงินเดือน เดิมส่งชาํระค่าหุน้ 
ต่อเดือน (บาท) 

ขอลดการส่งค่าหุน้
ต่อเดือน (บาท) 

เหตุผล 

1 ด.ต.สถิระ  หนูเงิน 
สมาชิกเลขทะเบียน 4900 

สภ.ประโคนชยั 37,680 5,000 2,500 ส่งตามระเบียบมีเงินได้รายเดือน
เกิ นก ว่ า  25 , 00 0  บ าท  ถือ หุ้น        
รายเดือนไม่นอ้ยกว่า  2,300 บาท 

2 พ.ต.ท.พิบูลย ์ คาํจนัทร์ดี 
สมาชิกเลขทะเบียน 6071 

บาํนาญ 58,910 6,000 3,000 
---- ” ---- 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
 

พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 4.5  เร่ืองสมาชิกขอเพิม่การส่งช าระหนีเ้งนิกู้สามญัรายเดือน 
  ในเดือน ตุลาคม 2563 มีสมาชิกแจง้ความประสงคข์อเพ่ิมการส่งชาํระหน้ีเงินกูส้ามญัรายเดือน จาํนวน  2 ราย    
มีรายละเอียดดงัน้ี 

ลาํดบัท่ี ยศ นาม           นามสกลุ สงักดั เดิมส่งชาํระ(บาท) ขอเพิ่มการส่งเงินชาํระหน้ี (บาท) 

1 พ.ต.อ.ทรงวฒิุ  ไสยบุญ 
สมาชิกเลขทะเบียน 3756 

ต่างจงัหวดั 20,000 25,000 

2 ร.ต.อ.วฒันา  อาจสาลี 
สมาชิกเลขทะเบียน 6386 

สภ.พลบัพลาชยั 17,100 21,100 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
 
 



- 22 - 
 
พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 4.6  เร่ืองสมาชิกขอลดการส่งงวดช าระหนีร้ายเดือน 
  ดว้ยมีสมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการเม่ือวนัท่ี  30 กนัยายน 2563 ขอลดการส่งงวดชาํระหน้ีรายเดือน จาํนวน  5 ราย 
ดงัน้ี 
  1. ร.ต.อ.ภากร  แก้วไธสง สมาชิกเลขทะเบียน 1489 มีหน้ีเงินกู้สามัญค้างชําระเป็นเงินต้น จํานวน         
992,770.- บาท ตามสัญญาส่งชาํระหน้ีเงินกูส้ามญังวดละ  22,000.- บาท ส่งชาํระหน้ี จาํนวน  140 งวด ร.ต.อ.ภากรฯ ตดัชาํระหน้ี
เงินกูส้ามญัเป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย จาํนวน  600,842.- บาท เหลือหน้ีคา้งชาํระเป็นเงินตน้ จาํนวน  392,770.- บาท ขอลดการส่ง
ชาํระหน้ีจากเดิมงวดละ  22,000.- บาท ลดลงเหลืองวดละ  16,700.- บาท ส่งชาํระหน้ีจาํนวน  140 งวดเท่าเดิมตามสัญญา หน้ีหมด
ภายในอาย ุ 65 ปี 
  2. ร.ต.อ.สวสัด์ิ  ศาสตรศุภกิจ สมาชิกเลขทะเบียน 1732 มีหน้ีเงินกู้สามัญค้างชําระเป็นเงินต้น จํานวน   
778,003.- บาท ตามสญัญาส่งชาํระหน้ีเงินกูส้ามญังวดละ  22,500.- บาท ส่งชาํระหน้ี จาํนวน  123 งวด  ร.ต.อ.สวสัด์ิฯ ตดัชาํระหน้ี
เงินกูส้ามญัเป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย จาํนวน  200,165.- บาท เหลือหน้ีคา้งชาํระเป็นเงินตน้ จาํนวน  578,003.- บาท ขอลดการส่ง
ชาํระหน้ีจากเดิมงวดละ  22,500.- บาท ลดลงเหลืองวดละ  16,700.- บาท ส่งชาํระหน้ี จาํนวน  123 งวดเท่าเดิมตามสัญญา หน้ีหมด
ภายในอาย ุ 65 ปี 

3. ร.ต.อ.บุรีรัตน์  อุไรรัมย์ สมาชิกเลขทะเบียน 2021 มีหน้ีเงินกู้สามัญค้างชําระเป็นเงินต้น จํานวน      
1,221,568.- บาท ตามสญัญาส่งชาํระหน้ีเงินกูส้ามญังวดละ  29,300.- บาท ส่งชาํระหน้ี จาํนวน  73 งวด ร.ต.อ.บุรีรัตน์ฯ ตดัชาํระหน้ี
เงินกูส้ามญัเป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย จาํนวน  451,037.- บาท เหลือหน้ีคา้งชาํระเป็นเงินตน้ จาํนวน  771,568.- บาท ขอลดการส่ง
ชาํระหน้ีจากเดิมงวดละ  29,300.- บาท ลดลงเหลืองวดละ  16,100.- บาท ส่งชาํระหน้ี จาํนวน  73 งวดเท่าเดิมตามสัญญา หน้ีหมด
ภายในอาย ุ 65 ปี 

4. ร.ต.อ.ดิเรก  รอดจากเข็ญ สมาชิกเลขทะเบียน 3724 มีหน้ีเงินกู้สามัญค้างชําระเป็นเงินต้น จํานวน         
817,719.- บาท ตามสัญญาส่งชาํระหน้ีเงินกูส้ามญังวดละ  22,000.- บาท ส่งชาํระหน้ี จาํนวน  100 งวด ร.ต.อ.ดิเรกฯ ตดัชาํระหน้ี
เงินกูส้ามญัเป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย จาํนวน  300,174.- บาท เหลือหน้ีคา้งชาํระเป็นเงินตน้ จาํนวน  517,719.- บาท ขอลดการส่ง
ชาํระหน้ีจากเดิมงวดละ  22,000.- บาท ลดลงเหลืองวดละ  11,300.- บาท ส่งชาํระหน้ี จาํนวน  100 งวดเท่าเดิมตามสัญญา หน้ีหมด
ภายในอาย ุ 65 ปี 

5. ร.ต.อ.เฉลิม  เท่ียงคาม สมาชิกเลขทะเบียน 2147 มีหน้ีเงินกูส้ามญัคา้งชาํระเป็นเงินตน้ จาํนวน  1,253,064.- บาท 
ตามสัญญาส่งชาํระหน้ีเงินกูส้ามญังวดละ  30,000.- บาท ส่งชาํระหน้ี จาํนวน  78 งวด ร.ต.อ.เฉลิมฯ ตดัชาํระหน้ีเงินกู้สามญั        
เป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย จาํนวน  134,428.- บาท เหลือหน้ีคา้งชาํระเป็นเงินตน้ จาํนวน  1,124,778.- บาท ขอลดการส่งชาํระหน้ี 
จากเดิมงวดละ  30,000.- บาท ลดลงเหลืองวดละ  19,300.- บาท และขอขยายงวดการส่งชาํระหน้ีจากเดิม  78 งวด ขยายเป็น  95 งวด 
หน้ีหมดภายในอาย ุ 67 ปี 
  ทั้งน้ี  สหกรณ์ฯ ไดแ้จง้หนงัสือใหผู้ค้ ํ้าประกนัรับทราบทุกรายแลว้ 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
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พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 4.7  เร่ืองสมาชิกสมคัรเงนิฝากสะสมทรัพย์ 
  ในเดือน ตุลาคม 2563 มีสมาชิกแจง้ความประสงค์สมคัรเงินฝากสะสมทรัพยจ์าํนวน  1 ราย เป็นจาํนวนเงิน
ทั้งส้ิน  500.- บาท (หา้ร้อยบาทถว้น) มีรายละเอียดดงัน้ี 

ลาํดบัท่ี ยศ     นาม นามสกุล สงักดั เลขทะเบียน จาํนวนเงิน (บาท) 
1 ส.ต.ท.สรไกร อุไรแข สภ.บา้นด่าน 6825 500 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
 

พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 4.8  เร่ืองขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ 
ดว้ยมีสมาชิกแจง้ความประสงคข์อโอนสมาชิกภาพระหวา่งสหกรณ์จาํนวน  3 ราย ดงัน้ี 

  1. ด.ต.เกษม  พลัวลั สมาชิกเลขทะเบียน 770 ขอโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจ  ศรีสะเกษ จาํกดั 
มายงัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์จาํกดั ตรวจสอบแลว้ ด.ต.เกษมฯ มีทุนเรือนหุ้นจาํนวน  386,000.- บาท มีหน้ี
เงินกูส้ามญัคา้งชาํระเป็นเงินตน้ จาํนวน  1,265,641.- บาท มีอายกุารเป็นสมาชิก  5 ปี  1 เดือน ไม่ติดภาระผูค้ ํ้าประกนั 
  2. ด.ต.ธรนินทร์  ภูมินางาม สมาชิกเลขทะเบียน 7132 ขอโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจตระเวน
ชายแดนท่ี 21 จาํกดั มายงัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์จาํกดั ตรวจสอบแลว้ ด.ต.ธรนินทร์ฯ มีทุนเรือนหุ้นจาํนวน  
450,800.- บาท มีหน้ีเงินกูส้ามญัคา้งชาํระเป็นเงินตน้จาํนวน  1,651,730.50 บาท มีอายกุารเป็นสมาชิก  26 ปี  7 เดือน ไม่ติดภาระ     
ผูค้ ํ้าประกนั 
  3. ด.ต.สุรวธุ  เทียมไธสง สมาชิกเลขทะเบียน 6564 ขอโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจนครบาล 
จาํกดั มายงัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์จาํกดั ตรวจสอบแลว้ ด.ต.สุรวุธฯ มีทุนเรือนหุ้น จาํนวน  103,000.- บาท   
มีหน้ีเงินกูส้ามญัคา้งชาํระเป็นเงินตน้ จาํนวน  1,277,806.21 บาท มีอายกุารเป็นสมาชิก  23 ปี  4 เดือน ไม่ติดภาระผูค้ ํ้าประกนั 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
 

พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 4.9  เร่ืองขอรับเงนิช่วยเหลือกรณสีมาชิกได้รับบาดเจบ็จากการปฏบิัตหิน้าที่ 
ดว้ยไดรั้บหนังสือจาก พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎ์ิ  แพ่งศรีสาร ผกก.สภ.ประโคนชยั ขอรับเงินช่วยเหลือกรณีสมาชิก

ไดรั้บบาดเจ็บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี ราย ด.ต.สาํเร็จ  กาํประโคน ตาํแหน่ง ผบ.หมู่ (ส.) สภ.ประโคนชยั สมาชิกเลขทะเบียน 4849 
โดยไดแ้นบเอกสารเป็นหนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชา,ใบรับรองแพทย,์สาํเนาคาํสัง่ผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติัหนา้ท่ีและสาํเนา
บนัทึกประจาํวนั มาประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือจากสหกรณ์ฯ ตามระเบียบดว้ยแลว้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารในหน้า
ถดัไป 
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  ตามระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกกรณีไดรั้บบาดเจ็บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี 
  ขอ้ 4. การใหค้วามช่วยเหลือสมาชิกกรณีไดรั้บบาดเจ็บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ ใหมี้สิทธ์ิไดรั้บเงิน
สวสัดิการตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

(1) สมาชิกไดรั้บบาดเจบ็ไม่สาหสัใหมี้สิทธ์ิไดรั้บเงินสวสัดิการตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
        1.1 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตวั    1–5 วนั ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการไม่เกิน 2,000 บาท 
        1.2 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตวั    6–10 วนั ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการไม่เกิน 3,000 บาท 
        1.3 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตวั 11–20 วนั ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการไม่เกิน 4,000 บาท 
(2) สมาชิกบาดเจ็บรักษาตวัเกินกวา่  20 วนั หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ไดเ้กินกวา่  20 วนั ใหไ้ดรั้บ

เงินสวสัดิการไม่เกิน  10,000 บาท 
  (3) สมาชิกบาดเจ็บไดรั้บอนัตรายสาหสัจนสูญเสียอวยัวะ หรือทุพพลภาพ หรือเจ็บป่วยเร้ือรัง ซ่ึงอาจถึงตลอด
ชีวติ ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการไม่เกิน  20,000 บาท 
  ทั้งนี้ แพทย์ได้ลงความเห็นในใบรับรองกรณีการเจ็บป่วย ว่า แผลฉีกขาดใต้ตาและจมูก ได้รับการรักษาที ่                
รพ.ประโคนชัย โดยการเย็บแผลจ านวน  4 เข็ม เม่ือวันที่  21 กันยายน 2563 ซ่ึงตามระเบียบ ด.ต.สําเร็จฯ จะไดรั้บเงินช่วยเหลือ
จาํนวน  2,000.- บาท (สองพนับาทถว้น) 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติัเงินช่วยเหลือใหก้บัสมาชิกท่ีไดรั้บบาดเจ็บตามระเบียบของสหกรณ์ฯ 
 

พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 4.10  เร่ืองเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการด ารงต าแหน่งตามข้อบังคบั 
  ตามขอ้บงัคบัขอ้ 71. คณะกรรมการดาํเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการประกอบดว้ยประธาน
กรรมการหน่ึงคน และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกิน  14 คน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก ให้กรรมการดาํเนินการเลือกตั้ ง           
ในระหว่างกนัเองข้ึนดาํรงตาํแหน่งรองประธานกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน เลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง 
นอกนั้นเป็นกรรมการ 
  จากข้อบังคบัดังกล่าวข้างตน้ จึงขอท่ีประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการข้ึนดาํรงตาํแหน่งรองประธานฯ  
เลขานุการ และเหรัญญิก  มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

1. พ.ต.อ.ณรงคฤ์ทธ์ิ ด่านสุวรรณ์ เป็นรองประธานกรรมการคนท่ี 1 
2. พ.ต.อ.กอ้งชาติ เล้ียงสมทรัพย ์ เป็นรองประธานกรรมการคนท่ี 2 
3. พ.ต.อ.อดุลย ์ ชยัประสิทธิกลุ เป็นรองประธานกรรมการคนท่ี 3 
4. พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพฒั เป็นรองประธานกรรมการคนท่ี 4 
5. พ.ต.อ.ชวาล อุทยัพนัธ์ุ เป็นเลขานุการ โดยมี พ.ต.อ.บญัชา  ศรีอนนัต ์เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
6. พ.ต.อ.ต่อศกัด์ิ ศรีเสริม เป็นเหรัญญิก   โดยมี พ.ต.อ.ประกิจ  เหลืองวลิยั เป็นผูช่้วยเหรัญญิก 

   

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติัตามเสนอ 
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พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 4.11  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการเงนิกู้  คณะกรรมการศึกษาและ 

         ประชาสัมพนัธ์ 
ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 80. คณะกรรมการอาํนวยการ คณะกรรมการดาํเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอาํนวยการจาก

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการ
ดาํเนินการ เป็นกรรมการอาํนวยการ และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตั้งกรรมการดาํเนินการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร   

จึงอาศัยอํานาจตามข้อบังคับข้อ 78. (11) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ งและถอดถอนคณะกรรมการหรือ 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงานเพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของสหกรณ์ ตามความรับผิดชอบและหน้าท่ีต่างๆ ไวใ้น
ขอ้บงัคบัฯ  
  จากขอ้บงัคบัดงักล่าวขา้งตน้จึงขอท่ีประชุมแตง่ตั้งคณะกรรมการ จาํนวน  3 คณะ มีรายนามดงัต่อไปน้ี 
  1. คณะกรรมการอาํนวยการ 
       1. พ.ต.อ.นิธิศ  ปิติธีรโชติ ประธานกรรมการ 
       2. พ.ต.อ.ณรงคฤ์ทธ์ิ ด่านสุวรรณ์ รองประธานกรรมการคนท่ี 1 
       3. พ.ต.อ.กอ้งชาติ เล้ียงสมทรัพย ์ รองประธานกรรมการคนท่ี 2 
       4. พ.ต.อ.อดุลย ์  ชยัประสิทธิกลุ รองประธานกรรมการคนท่ี 3 
       5. พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพฒั รองประธานกรรมการคนท่ี 4 
       6. พ.ต.อ.ชวาล  อุทยัพนัธ์ุ  เลขานุการ 
       7. พ.ต.อ.ต่อศกัด์ิ ศรีเสริม  เหรัญญิก 
 

  2. คณะกรรมการเงินกู ้
       1. พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพฒั เป็นประธานคณะกรรมการเงินกู ้
       2. พ.ต.อ.ธีรพล  ยมนา  เป็นกรรมการ 
       3. พ.ต.อ.วชิรวทิย ์ วรรณธาณี เป็นกรรมการ 
       4. พ.ต.อ.บญัชา  ศรีอนนัต ์ เป็นกรรมการ 
       5 พ.ต.อ.ต่อศกัด์ิ  ศรีเสริม  เป็นเลขานุการ 
 

  3. คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์ 
       1. พ.ต.อ.ณรงคฤ์ทธ์ิ ด่านสุวรรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์ 
       2. พ.ต.อ.กมัพล  วงษส์งวน เป็นกรรมการ 
       3. พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎ์ิ แพง่ศรีสาร เป็นกรรมการ 
       4. พ.ต.อ.สมยศ  พ้ืนชยัภูมิ  เป็นกรรมการ 
       5. พ.ต.อ.สาธิต  สถิตถาวร เป็นเลขานุการ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติัตามเสนอ 
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พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 4.12  เร่ืองแต่งตั้งผู้มอี านาจลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ และส่ังจ่ายเงนิธนาคาร 
  เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ หมวด 4 การดาํเนินงาน ขอ้ 19. การลง
ลายมือช่ือแทนสหกรณ์ 
  จากขอ้บงัคบัดงักล่าวขา้งตน้ จึงขอท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดาํเนินการเป็นผูมี้อาํนาจในการลงลายมือ
ช่ือแทนสหกรณ์ฯ และเป็นผูมี้อาํนาจในการสัง่จ่ายเงินกบัสถาบนัการเงินต่างๆ จาํนวน  7 ท่าน มีรายนามดงัต่อไปน้ี 
       1. พ.ต.อ.นิธิศ  ปิติธีรโชติ 
       2. พ.ต.อ.ณรงคฤ์ทธ์ิ ด่านสุวรรณ์ 
       3. พ.ต.อ.กอ้งชาติ เล้ียงสมทรัพย ์
       4. พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพฒั 
       5. พ.ต.อ.ธีรพล  ยมนา 
       6. พ.ต.อ.ต่อศกัด์ิ ศรีเสริม 
       7. พ.ต.อ.บญัชา  ศรีอนนัต ์
  โดยมีเง่ือนไขในการสัง่จ่ายเงิน  2 ใน 7 ท่าน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติัตามเสนอ 
 

พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 4.13  เร่ืองแต่งตั้งทีป่รึกษากติตมิศักดิ์และที่ปรึกษา 
ตามข้อบังคับหมวด 11 ข้อ 100. ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ  คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญ

บุคคลภายนอกซ่ึงทรงคุณวฒิุมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาและ/หรือท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิได ้เพ่ือให้ความเห็น
แนะนาํใหก้ารดาํเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์กาํหนด 

ตามระเบียบวา่ดว้ยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ แกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2555  
ขอ้ 5. ท่ีปรึกษาและ/หรือท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิอยูใ่นตาํแหน่งไดต้ามกาํหนดของคณะกรรมการชุดนั้นๆ   
ขอ้ 6. คุณสมบติั (1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ ยกเวน้สมาชิกตามขอ้บงัคบัขอ้ 43. สมาชิกท่ีโอน หรือยา้ย หรือออก

จากราชการ หรืองานประจาํโดยไม่มีความผิด  
จึงอาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัขอ้ 78. คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจหนา้ท่ีดาํเนินกิจการ ทั้งปวงของ

สหกรณ์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั่งของสหกรณ์กบัทั้งในทางอนัจะทาํให้เกิดความจาํเริญแก่สหกรณ์ 
ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี  (15) เชิญบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเป็นท่ีปรึกษาของสหกรณ์ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ี
เห็นสมควร 

จากขอ้บงัคบัและระเบียบดงักล่าวขา้งตน้ จึงขอเสนอท่ีประชุมแต่งตั้งท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิและท่ีปรึกษามีรายนาม
ดงัต่อไปน้ี 

1. แต่งตั้ง พล.ต.ต.รุทธพล  เนาวรัตน์  ผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์ เป็นท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
2. แต่งตั้งผูมี้รายนามดงัต่อไปน้ีเป็นท่ีปรึกษา  

  1. พ.ต.อ.สมัภาษณ์ ศรีจนัทึก ผกก.สภ.สตึก 
  2. พ.ต.อ.ประกิจ เหลืองวิลยั ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.บุรีรัมย ์
  3. พ.ต.อ.สมชยั โสภณปัญญาภรณ์ ผกก.สภ.ชาํนิ 
  4. พ.ต.อ.ภควตั ธรรมดี ผกก.สภ.นางรอง 
  5. พ.ต.อ.สมนึก เจียมจงัหรีด ผกก.สภ.พลบัพลาชยั 
  6. พ.ต.อ.ชยัพนัธ์ุ ทพัวงษ ์ ผกก.สภ.ละหานทราย 
  7. พ.ต.อ.อษัฎไณย ป้องกนั ผกก.สภ.คูเมือง 
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  8. พ.ต.อ.วิษณุ อาภรณ์พงษ ์ ผกก.สภ.กระสงั 
  9. พ.ต.อ.ยทุธนา ไตรทิพย ์ ผกก.สภ.หนองก่ี 
10. พ.ต.อ.ณฏัฐพล ดาํรงวชัรศกัด์ิ ผกก.สภ.พทุไธสง 
11. พ.ต.อ.บุญธรรม สมบูรณ์ ผกก.สภ.นาโพธ์ิ 
12. พ.ต.อ.สง่า ทางธรรม ผกก.สภ.หนองหงส์ 
13. พ.ต.อ.จุลฑิตย ์ กิตติรงค ์ ผกก.สภ.ปะคาํ 
14. พ.ต.อ.พงศธร โสกูล ผกก.สภ.บา้นด่าน 
15. พ.ต.อ.ชูสิทธ์ิ หล่อแสง ผกก.สภ.ทะเมนชยั 
16. พ.ต.อ.พงษศ์กัด์ิ สุขอ่ิม ผกก.สภ.ลาํดวน 
17. พ.ต.ท.ญาณะธชั ชยัพชรโชติ สวญ.สภ.ถาวร 
18. พ.ต.ท.สยาม เกียรติบรรจง สวญ.สภ.โคกกระชาย 
19. พ.ต.ท.สมโภชน ์ ทิพยว์ลัย ์ สวญ.สภ.ชุมแสง 
20. พ.ต.ท.ยทุธพล บุษบา สวญ.สภ.หินเหลก็ไฟ 
21. พ.ต.ท.จกัรพงศ ์ ทาสุวรรณ สว.สภ.โนนเจริญ 
22. พ.ต.ท.วิเชียร พรหนองแสน สว.สภ.หนองไทร 
23. พ.ต.ท.ณรงคฤ์ทธ์ิ ปานแดง สว.สภ.หนองไมง้าม 
24. พ.ต.ท.ไกรสิทธ์ิ หาญยิง่ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บา้นกรวด 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
 

พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 4.14  เร่ืองขออนุมตัเิบกิเงนิทุนสาธารณประโยชน์ เพ่ือสนับสนุนการจดัท าโครงการส่งเสริมและ 
         จดัสวสัดกิารแก่บุตรธิดาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ประจ าปีงบประมาณ 2564 

  ดว้ยตาํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมยแ์ละสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์จาํกดั ไดจ้ดัทาํโครงการส่งเสริม
และจดัสวสัดิการแก่บุตรธิดาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยป์ระจาํปีงบประมาณ 2564 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2563 โดยในวนัดงักล่าว    
ไดจ้ดัให้มีการจดักิจกรรมมอบทุน เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้กบับุตรธิดาท่ีมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเป็นเด็กท่ีมีผลการเรียน
ดีเด่น และในวนัดงักล่าวไดมี้การจดัพิธีทางศาสนา จดัพิธีมอบทุนการศึกษา ประกาศชมเชยผูไ้ดรั้บทุนการศึกษา และเล้ียงอาหาร
กลางวนัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวน  200 คน จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจดัทาํโครงการ 
จาํนวน  50,000.- บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหนา้ 29 - 31  
  ตามระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์ แกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2557 
  ขอ้ 7. วงเงินการอนุมติัจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ จาํนวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ท่ีจะอนุมติัจ่ายให้แก่
หน่วยงานท่ียืน่ขอนั้น ตามปกติตอ้งไม่เกิน  2,000.- บาท เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจาํเป็นพิเศษก็ให้คณะกรรมการดาํเนินการ
พิจารณาเป็นเฉพาะราย 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติัเงินร่วมสนบัสนุนการจดัทาํโครงการเป็นเงินจาํนวน  50,000.- บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) โดยใหเ้บิกเงิน
จากบญัชีทุนสาธารณประโยชน์ 
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พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 4.15  เร่ืองขออนุมตัจิดัท าใบเสร็จรับเงนิ 
  ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี  15 ตุลาคม 2563 ระเบียบวาระท่ี 4.6 ท่ีประชุมใหญ่          
ได้อนุมติัให้สหกรณ์ฯ ตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจาํปีในหมวดค่าวสัดุเป็นค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ จาํนวน  300,000.- บาท       
(สามแสนบาทถว้น) ไวส้าํหรับเป็นค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพใ์นกิจการสหกรณ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน กระดาษต่อเน่ือง ทะเบียนต่างๆ 
กระดาษถ่ายเอกสาร สมุดคูฝ่ากทุกประเภท ใบฝาก ใบถอนแบบพิเศษต่อเน่ืองและอ่ืนๆ เป็นตน้ นั้น 

สหกรณ์ฯ จึงขออนุมติัจดัทาํใบเสร็จรับเงิน ขนาด 7x7 น้ิว จาํนวน  20 กล่องๆ ละ  2,000 ชุด เพ่ือใชอ้อกเป็น
หลกัฐานใหก้บัสมาชิก ในการรับชาํระค่าหุน้ รับชาํระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท รับชาํระค่าเบ้ียประกนั โดยไดส้อบถามราคาจากร้านคา้ 
ท่ีใหบ้ริการจดัทาํใบเสร็จรับเงิน มีจาํนวน  2 ร้าน ท่ีเสนอใบราคาพร้อมรายละเอียดสินคา้ ดงัน้ี 

รายละเอียดสินคา้ บริษทั สุเมฆา จาํกดั บริษทั พร้อม แอด-คอม จาํกดั 
- ใบเสร็จรับเงินขนาด 7 x 7 น้ิว  2 ชั้น 
พิมพด์า้นหนา้ 1 สี,ดา้นหลงั ไม่พิมพ ์
ทาํปรุ  2 ขา้ง 
บรรจุ  2,000 ชุด  ต่อ  1 กล่อง 
จาํนวน  20 กล่อง 

เสนอราคา   60,000.- บาท 
ส่วนลด     4,200.- บาท 
คงเหลือ  55,800.- บาท 

บวกภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%     3,906.- บาท 
เป็นเงินทั้งส้ิน   59,706.- บาท 

ลดเหลือกล่องละ  2,985.30 บาท 

เสนอราคา  66,000.- บาท 
ส่วนลด     4,000.- บาท 
คงเหลือ  62,000.- บาท 

บวกภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%    4,340.- บาท 
เป็นเงินทั้งส้ิน  66,340.- บาท 

ลดเหลือกล่องละ   3,317.- บาท 
 

  จากรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นวา่ บริษทั สุเมฆา จาํกดั เสนอราคาท่ีตํ่ากวา่ บริษทั พร้อม แอด-คอม จาํกดั 
จึงเห็นสมควรจดัทาํใบเสร็จรับเงินจาก  บริษทั สุเมฆา จาํกดั  

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติัใหจ้ดัทาํใบเสร็จรับเงิน จาก บริษทั สุเมฆา จาํกดั เน่ืองจากเสนอราคาตํ่ากวา่ 
 

พ.ต.อ.ชวาลเลขานุการ 4.16  เร่ืองชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาต ิจ ากดั ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 
  ดว้ยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจแห่งชาติ จาํกดั จะจดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2563 ในวนัเสาร์
ท่ี  28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ     
จึงขอใหส้หกรณ์ฯ แต่งตั้งผูแ้ทนจากคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์จาํนวน  1 ท่าน เป็นผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมในวนัดงักล่าว 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติัแต่งตั้ง พ.ต.อ.ชวาล  อุทยัพนัธ์ุ เลขานุการ เป็นผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุม 
 

พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 4.17  เร่ืองขอเชิญประชุมสัมมนา 
  ดว้ยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั กาํหนดจดัโครงการฝึกอบรมหลกัสูตร “การบริหารสินเช่ือ
และการเจรจาเพ่ือติดตามหน้ี” ระหว่างวนัท่ี 12 - 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด       
อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ีและลกัษณะงานในหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ 
แนวปฏิบัติท่ีถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ รวมทั้ งได้แลกเปล่ียน
ประสบการณ์และความคิดเห็นระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมรับการฝึกอบรมกบัวิทยากร และขอเชิญบุคลากรของสหกรณ์เขา้ร่วมการฝึกอบรม 
โดยมีค่าใชจ่้ายในการลงทะเบียนเป็นเงินจาํนวน  1,800.- บาท  สหกรณ์ฯ ขอส่ง นางปานรดา  คงพลปาน หัวหนา้ฝ่ายบญัชีและ
สินเช่ือ เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติัตามเสนอ 
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พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ 4.18  เร่ืองการพจิารณาจ่ายเงนิกู้สามญั 
  ตั้งแต่วนัท่ี  21 กนัยายน – 20 ตุลาคม 2563  มีสมาชิกยื่นกู้เงินกู้สามญัจาํนวน  16 ราย เป็นเงินขอกู้จาํนวน  
20,250,000.- บาท,กูหุ้้นตวัเองจาํนวน   2 ราย เป็นเงินขอกู้จาํนวน  1,080,000.- บาท  รวม  18 ราย เป็นเงินขอกู้จาํนวนทั้ งส้ิน  
21,330,000.- บาท จ่ายจริงประมาณ  6,286,287.- บาท 
  สหกรณ์ฯ ไดต้รวจสัญญาเงินกูแ้ลว้เห็นวา่ สมาชิกทุกรายยื่นขอกูต้รงตามระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก
และตรงตามหลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์ฯ กาํหนด 
  ทั้งนี ้สหกรณ์ฯ มเีงนิจากการรับฝากเงนิ,รับช าระหนี,้อยู่ในบัญชีเงนิฝากของสหกรณ์ในระเบียบวาระที่ 3.5  และ
จากการกนัเงนิในระเบียบวาระที ่3.6 จ่ายให้กบัสมาชิกทีย่ื่นขอกู้เงนิได้ทั้งหมดรวม  18 ราย 
  สหกรณ์ฯ ขอก าหนดวนัจ่ายเงนิกู้สามญัในวนัองัคารที ่ 3 พฤศจกิายน 2563 
  สําหรับเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน สหกรณ์ฯ จะรวบรวมเอกสารคาํขอกูแ้ละสรุปจาํนวนสมาชิก,จาํนวนเงินท่ีขอกู้
ภายในเวลา  10.00 น. เพ่ือเสนอขออนุมติัเบิกจ่ายเงินใหก้บัสมาชิกทุกวนัทาํการ 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติัตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระที ่ 5  เร่ืองอ่ืนๆ 
- พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
กล่าววา่ 

ในส่วนของผมมี  2 เร่ืองท่ีอยากจะฝาก คือ 
     1. ให้สหกรณ์จดัทาํพาวเวอร์พอ้ยเพื่อนาํเสนอผลงานของสหกรณ์ท่ีไดรั้บ
รางวลัสหกรณ์สีขาวดว้ยธรรมาภิบาล 
     2. ใหส้หกรณ์ฯ จดัทาํพาวเวอร์พอ้ยตารางการเปรียบเทียบอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้
เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืน ประจาํปี 2563  
     เพ่ือทางภูธรจงัหวดัจะไดส่้งต่อให้หัวหน้าโรงพกัไปประชาสัมพนัธ์ให้กบั
สมาชิกไดท้ราบ เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัสหกรณ์ 

- ผูจ้ดัการฯ กล่าววา่  รับทราบค่ะ 
  

- พ.ต.อ.ชวาล  อุทยัพนัธ์ุ เลขานุการ กล่าววา่  ตามท่ีมีสมาชิกได้ร้องขอในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 ให้แก้ไข
ระเบียบวา่ดว้ยเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน โดยให้สามารถกูใ้หม่ไดโ้ดยไม่ตอ้งนาํเงิน
มาตดัชาํระหน้ีสญัญากูเ้ดิม  จึงขอเสนอใหมี้การพิจารณาปรับปรุง แกไ้ขระเบียบ
วา่ดว้ยเงินกูท่ี้เก่ียวกบัเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน  

- พ.ต.อ.นิธิศ  ปิติธีรโชติ ประธานฯ กล่าววา่  มอบหมายใหค้ณะกรรมการเงินกูไ้ปพิจารณาแลว้นาํเสนอท่ีประชุมคร้ังต่อไป 
 

- ประธานฯ สอบถามวา่มีผูใ้ดมีขอ้เสนอแนะหรือขอ้ซกัถามเร่ืองใดอีกหรือไม่ 
- เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอแนะหรือซกัถามเร่ืองใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม 
 
      เลิกประชุมเวลา   15.00  น 
 
                         สาํเนาถูกตอ้ง 
(ลงช่ือ) พ.ต.อ.ชวาล   อุทยัพนัธ์ุ 
                     ( ชวาล   อุทยัพนัธ์ุ ) 
                             เลขานุการ 
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