
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

สหกรณ์ออมทรัพยต์  ำรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์จ ำกดั 
คร้ังท่ี 10/2564  วนัองัคำรท่ี  27  กรกฎำคม  2564 
ณ หอประชุมชยัจินดำต ำรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์

******************************** 
ท่ีปรึกษำกิตติมศกัด์ิ จ ำนวน  1 ท่ำน เขำ้ประชุม     1 ท่ำน  
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  13 ท่ำน เขำ้ประชุม   11 ท่ำน ไม่เขำ้ประชุม   2  ท่ำน 
ท่ีปรึกษำ จ ำนวน  34 ท่ำน เขำ้ประชุม   33 ท่ำน ไม่เขำ้ประชุม   1  ท่ำน 
ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน  3 ท่ำน   

 

ท่ีปรึกษำกิตติมศกัด์ิท่ีเขำ้ประชุม 
  1. พล.ต.ต.รุทธพล เนำวรัตน ์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์

 

กรรมกำรท่ีเขำ้ประชุม 
  1. พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชติ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์ ประธำนกรรมกำร 
  2. พ.ต.อ.กอ้งชำติ เล้ียงสมทรัพย ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์ รองประธำนกรรมกำร 
  3. พ.ต.อ.ปริญญำ พรเดชำพิพฒั รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์ รองประธำนกรรมกำร 
  4. พ.ต.อ.บญัชำ ศรีอนนัต ์ ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.บุรีรัมย ์ เลขำนุกำร 
  5. พ.ต.อ.ต่อศกัด์ิ ศรีเสริม ผกก.สภ.นำงรอง เหรัญญิก 
  6. พ.ต.อ.ธีรพล ยมนำ ผกก.สภ.โนนดินแดง กรรมกำร 
  7. พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎ์ิ แพง่ศรีสำร ผกก.สภ.ประโคนชยั กรรมกำร 
  8. พ.ต.อ.วชิรวทิย ์ วรรณธำณี ผกก.สภ.สตึก กรรมกำร 
  9. พ.ต.อ.สมยศ พ้ืนชยัภูมิ ผกก.สภ.พทุไธสง กรรมกำร 
10. พ.ต.อ.วศิิษฏ ์ บวัสง่ำวงศ ์ ผกก.สภ.โนนสุวรรณ กรรมกำร 
11. พ.ต.อ.สำธิต สถิตถำวร ผกก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย ์ กรรมกำร 

 

กรรมกำรท่ีไม่เขำ้ประชุม 
  1. พ.ต.อ.อดุลย ์ ชยัประสิทธิกลุ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์ รองประธำนกรรมกำร 
  2. พ.ต.อ.กมัพล วงษส์งวน ผกก.สภ.บำ้นกรวด กรรมกำร 

 

ท่ีปรึกษำท่ีเขำ้ประชุม 
  1. พ.ต.อ.สมัภำษณ์ ศรีจนัทึก รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์
  2. พ.ต.อ.นิรันดร์ แกว้อิน รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์
  3. พ.ต.อ.ศิริวฒัน์ สมกิจศิริ ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย ์
  4. พ.ต.อ.ประกิจ เหลืองวลิยั ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.บุรีรัมย ์
  5. พ.ต.อ.สมชยั โสภณปัญญำภรณ์ ผกก.สภ.ล ำปลำยมำศ 
  6. พ.ต.อ.สมนึก เจียมจงัหรีด ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย ์
  7. พ.ต.อ.อษัฎไณย ป้องกนั ผกก.สภ.คูเมือง 
  8. พ.ต.อ.วษิณุ อำภรณ์พงษ ์ ผกก.สภ.กระสงั 

 
 



- 2 - 
 

  9. พ.ต.อ.ยทุธนำ ไตรทิพย ์ ผกก.สภ.หนองก่ี 
10. พ.ต.อ.บุญธรรม สมบูรณ์ ผกก.สภ.นำโพธ์ิ 
11. พ.ต.อ.สง่ำ ทำงธรรม ผกก.สภ.หนองหงส์ 
12. พ.ต.อ.จุลฑิตย ์ กิตติรงค ์ ผกก.สภ.ปะค ำ 
13. พ.ต.อ.พงศธร โสกลู ผกก.สภ.ช ำนิ 
14. พ.ต.อ.ญำณะธชั ชยัพชรโชติ ผกก.สภ.บำ้นบวั 
15. พ.ต.อ.สยำม เกียรติบรรจง ผกก.สภ.ทะเมนชยั 
16. พ.ต.อ.มำนิตย ์ สร้อยจิตร ผกก.สภ.เฉลิมฯ 
17. พ.ต.อ.ชิณกรณ์ ใจกลำ้ ผกก.สภ.บำ้นด่ำน 
18. พ.ต.อ.สุเอก ฉินธนทรัพย ์ ผกก.สภ.บำ้นใหม่ฯ 
19. พ.ต.อ.พงศย์ทุธ ์ แกว้ดอนรี ผกก.สภ.พลบัพลำชยั 
20. พ.ต.อ.ด ำรงศกัด์ิ เติมสุข ผกก.สภ.ละหำนทรำย 
21. พ.ต.อ.ธรรมธรรม ์ วนัสุข ผกก.สภ.ล ำดวน 
22. พ.ต.อ.อนนัต ์ ทองบรรเทิง ผกก.สภ.หนองสองหอ้ง 
23. พ.ต.อ.ประดิษฐ ์ ทะประสิทธ์ิจิตต ์ ผกก.สภ.หว้ยรำช 
24. พ.ต.อ.มนสัวฒิุ บรรยงค ์ ผกก.(สอบสวน) 
25. พ.ต.ท.สมโภชน์ ทิพยว์ลัย ์ สวญ.สภ.ชุมแสง 
26. พ.ต.ท.ยทุธพล บุษบำ สวญ.สภ.หินเหลก็ไฟ 
27. พ.ต.ท.ชำญชยั ปุรำทะกำ สวญ.สภ.ถำวร 
28. พ.ต.ท.นนัทสิทธ์ิ เล่งนอ้ย สวญ.สภ.โคกกระชำย 
29. พ.ต.ท.จกัรพงศ ์ ทำสุวรรณ สว.(สอบสวน) สภ.ช ำนิ 
30. พ.ต.ท.วเิชียร พรหนองแสน สว.สภ.หนองไทร 
31. พ.ต.ท.ณรงคฤ์ทธ์ิ ปำนแดง สว.สภ.หนองไมง้ำม 
32. พ.ต.ท.ประสงค ์ สุมหิรัมย ์ สว.สภ.โนนเจริญ 
33. พ.ต.ท.ไกรสิทธ์ิ หำญยิง่ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำ้นกรวด 

 

ท่ีปรึกษำท่ีไม่เขำ้ประชุม 
  1. พ.ต.อ.ฐิตินนัท ์ วรรณสำร ผกก.สภ.แคนดง 

 

ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม 
  1. น.ส.อำรีรัตน์ สมำนดุษณี ผูต้รวจสอบกิจกำร 
  2. นำงจิรพร ตนัตำปกลุ ผูจ้ดักำรฯ 
  3. นำงพรพรรณ ศรีสงัวรณ์ รองผูจ้ดักำรฯ 

 

เร่ิมประชุมเวลำ   09.30  น. 
 เม่ือคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมำครบองคป์ระชุมแลว้ พ.ต.อ.นิธิศ  ปิติธีรโชติ ประธำนกรรมกำร เป็นประธำนในท่ีประชุม    
ไดก้ล่ำวเปิดกำรประชุม,กล่ำวตอ้นรับผูเ้ขำ้ประชุม และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดงัต่อไปน้ี 
 
 
 



- 3 - 
 
ระเบียบวาระที ่ 1  เร่ืองประธำนแจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบ 
- ไม่มี 
ประธำนฯ มอบหมำยให ้พ.ต.อ.บญัชำ  ศรีอนนัต ์เลขำนุกำร ท ำหนำ้ท่ีด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที ่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการคร้ังที ่9/2564 
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ เลขำนุกำร เสนอคณะกรรมกำรเพื่อรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดท่ี 48         
คร้ังท่ี 9/2564 เม่ือวนัพธุท่ี  230 มิถุนำยน 2564 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อรับรองรำยงำนกำรประชุม  
มติท่ีประชุม  รับรอง 
 

ระเบียบวาระที ่ 3  เร่ืองเพ่ือทราบ 
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.1  เร่ืองรายงานการตรวจสอบรายงานกจิการ 
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ เชิญ น.ส.อารีรัตน์  สมานดุษณี ผู้ตรวจสอบกจิการ รายงานการตรวจสอบรายงานกจิการ 

นำงสำวอำรีรัตน์  สมำนดุษณี ผูต้รวจสอบกิจกำร ไดร้ำยงำนผลกำรตรวจสอบดงัน้ี.- 
เรียน ประธำนกรรมกำรและคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ 
 ตำมท่ีท่ีประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี  16 ตุลำคม 2562 ไดเ้ลือกตั้งขำ้พเจำ้เป็นผูต้รวจสอบกิจกำรของสหกรณ์
ออมทรัพยต์  ำรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์จ ำกดั ประจ ำปีทำงบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยำยน 2564 นั้น ขำ้พเจำ้ขอเสนอผลกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเดือน พฤษภำคม 2564 ดงัต่อไปน้ี 
1.  วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบติังำนดำ้นกำรบญัชีและกำรเงิน 
 1.2 เพ่ือใหข้อ้เสนอแนะในกำรแกไ้ขปรับปรุงกำรปฏิบติังำนดำ้นบญัชีและกำรเงิน 
 1.3 เพ่ือตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ 
2.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
 2.1 ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรบนัทึกบญัชีตำมเอกสำรหลกัฐำน 
 2.2 ตรวจสอบกำรปฏิบติังำนดำ้นกำรเงินตำมระเบียบและขอ้ก ำหนดของสหกรณ์ 

2.3 ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติท่ีประชุม 
2.4 ตรวจสอบกำรบริหำรของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนและงบประมำณท่ีก ำหนดไว ้

3.  การตรวจสอบการปฏบิัตงิานด้านการเงนิ 
3.1 เงินสดคงเหลือ ณ วนัส้ินเดือน ประกอบดว้ย 

- เงินสดในมือ จ ำนวน 25,000.00  บำท 
- เงินฝำกธนำคำร  5 บญัชี จ ำนวน 866,667,965.91  บำท 
- เงินฝำก ชสอ.ต ำรวจแห่งชำติ จ ำนวน 99,410.33  บำท 

3.2 กำรรับ–จ่ำย และกำรเก็บรักษำเงินสดเป็นไปตำมระเบียบกำรเก็บรักษำเงินสดคือ ไม่เกินวนัละ  30,000.- บำท 
3.3 บญัชีคุมยอดเงินฝำกธนำคำรทุกบญัชี มียอดเงินคงเหลือส้ินเดือนถูกตอ้งตรงกบัสมุดคู่ฝำกของธนำคำร 
3.4 ขอ้สงัเกตเก่ียวกบักำรปฏิบติักำรดำ้นกำรเงิน : ไม่มี 

4.  การตรวจสอบการปฏบิัตงิานด้านบัญชี 
 4.1 เอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรลงบญัชี  ครบถว้น  สมบูรณ์ 
 4.2 กำรบนัทึกบญัชีของสหกรณ์ฯ เรียบร้อยเป็นปัจจุบนั 
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 4.3 กำรจดัท ำบญัชียอ่ยและทะเบียนต่ำงๆ ไดจ้ดัท ำไวค้รบถว้น บญัชีรำยละเอียดลูกหน้ี เงินรับฝำก ทุนเรือนหุน้จดัท ำไว้
เรียบร้อยตรงกบับญัชีคุมยอด 
 4.4 ขอ้สงัเกตเก่ียวกบักำรปฏิบติังำนดำ้นบญัชี : ไม่มี 
5.  การตรวจสอบด้านการบริหารงาน 
 5.1 กำรบริหำรงำนของสหกรณ์ฯ เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน กฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติท่ีประชุมใหญ่ และมติ 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 5.2 กำรบริหำรงำนดำ้นต่ำงๆ ของสหกรณ์ฯ เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ  สหกรณ์ฯ มีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีงำนของเจำ้หนำ้ท่ี
ไวอ้ยำ่งชดัเจน 
 5.3 ขอ้สงัเกตเก่ียวกบักำรบริหำรงำน : ไม่มี 
6.  การให้เงนิกู้แก่สมาชิก 

 จ านวนเงนิ 
         6.1 ยอดยกมำจำกเดือนก่อน 3,326,417,394.00 บำท 
เงินให้กูร้ะหวำ่งเดือน   
 6.1.1 กูฉุ้กเฉิน จ ำนวน 240 สญัญำ 5,471,700.00 บำท 
 6.1.2 กูส้ำมญั -- ” -- 85 สญัญำ 137,692,400.00 บำท 
 6.1.3 กูพิ้เศษ -- ” -- 5 สญัญำ 1,000,000.00 บำท 
 6.1.4 กูโ้ครงกำร -- ” -- 2 สญัญำ 51,890.00 บำท 
         6.2 รับช ำระระหวำ่งเดือน 135,716,372.00 บำท 
         6.3 ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินเดือน 3,334,917,012.00 บาท 

         6.4 ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัเงินให้กูแ้ก่สมำชิก : ไม่มี  

7.  เงนิเบิกเกนิบญัชีและเงนิกู้ยืม 
 รำยกำรเคล่ือนไหวระหวำ่งเดือน  

รำยกำร ยอดยกมำตน้เดือน กูเ้พ่ิม จ่ำยช ำระหน้ี คงเหลือส้ินเดือน  
เงินเบิกเกินบญัชี ธ.กรุงไทย 0.00 47,140,208.38 47,140,208.38 0.00 บำท 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน ธกส. 524,500,000.00 0.00 0.00 524,500,000.00 บำท 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน ธ.แลนดแ์อนดเ์ฮำ้ส์ 250,000,000.00 0.00 0.00 250,000,000.00 บำท 
กู ้ชสอ.ปทท. (ระยะยำว 2) 480,000,000.00 0.00 2,000,000.00 478,000,000.00 บำท 
กู ้ชสอ.ปทท. (ระยะยำว 3) 31,950,000.00 0.00 1,450,000.00 30,500,000.00 บำท 
กู ้สอ.กระทรวงมหำดไทย 111,480,490.00 0.00 2,255,791.00 109,224,699.00 บำท 

รวมทั้งส้ิน 1,397,930,490.00 47,140,208.38 52,845,999.38 1,392,224,699.00 บาท 

ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื : ไม่มี 

8.  เงนิรับฝาก 
 รำยกำรเคล่ือนไหวระหวำ่งเดือน  

รำยกำร ยอดยกมำตน้เดือน รับฝำกเพ่ิม ถอนเงินรับฝำก คงเหลือส้ินเดือน  
เงินฝำกออมทรัพย ์ 189,760,673.23 1,559,885.47 837,720.34 190,482,838.36 บำท 
เงินฝำกออมทรัพยพ์ิเศษ (เพื่อควำมมัน่คง) 141,963,605.47 575,289.09 210,501.01 142,328,393.55 บำท 
เงินฝำกสะสมทรัพย ์ 5,625,500.00 643,800.00 460,000.00 5,809,300.00 บำท 
เงินฝำกออมทรัพย ์(เงินกูพิ้เศษ) 475,383.71 1,000,931.58 976,260.49 500,054.80 บำท 

รวมทั้งส้ิน 337,825,162.41 3,779,906.14 2,484,481.84 339,120,586.71 บาท 

      ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัเงินรับฝำก : ไม่มี 
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9.  ทุนเรือนหุ้น 

 รำยกำรเคล่ือนไหวระหวำ่งเดือน  
รำยกำร ยอดยกมำตน้เดือน ซ้ือหุ้นเพ่ิม ถอนหุ้น คงเหลือส้ินเดือน  

ทุนเรือนหุ้น 1,200,828,130.00 8,910,290.00 597,100.00 1,209,141,300.00 บำท 
      ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัทุนเรือนหุ้น : ไม่มี 

10.  การใช้จ่ายเงนิของสหกรณ์ฯ 
       สหกรณ์ฯ ไดใ้ชจ่้ำยเงินงบประมำณตำมหมวดต่ำงๆ ตำมท่ีขอจดัตั้งไว ้และไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมใหญ่โดยวธีิถวัจ่ำย         
ทุกรำยกำร 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวดับุรีรัมย์ จ ากดั 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 

ประจ าเดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2564 
ประเภทรำยจ่ำย งบประมำณ จ่ำยเดือนน้ี (บำท) จ่ำยเดือนน้ี (บำท) คงเหลือ(บำท) 

 จดัสรรไว ้ (มิ.ย.64) (ต.ค.63-มิ.ย.64)  
1. หมวดเงนิเดือนค่าจ้าง     
1.1 เงินเดือน 3,100,000.00 181,100.00 1,844,450.00 1,255,550.00 
1.2 ค่ำจำ้ง 108,000.00 9,000.00 81,000.00 27,000.00 
รวม 3,208,000.00 190,100.00 1,925,450.00 1,282,550.00 

2. หมวดค่าตอบแทน     
2.1 ค่ำตอบแทนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินฯ 340,400.00 28,366.00 255,294.00 85,106.00 
2.2 ค่ำตรวจสอบกิจกำร 102,000.00 8,500.00 76,500.00 25,500.00 
2.3 ค่ำเบ้ียประชุม 570,000.00 40,400.00 387,000.00 183,000.00 
2.4 ค่ำตอบแทนท่ีปรึกษำคณะกรรมกำร 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 
2.5 ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีภำคเอกชน 100,000.00 0.00 20,000.00 80,000.00 
2.6 ค่ำตอบแทนค่ำครองชีพ 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 
รวม 2,162,400.00 77,266.00 738,794.00 1,423,606.00 

3. หมวดวสัดุ     
3.1 เคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ 300,000.00 11,958.00 199,792.70 100,207.30 
3.2 ค่ำวสัดุอ่ืนๆ 50,000.00 1,285.00 11,505.00 38,495.00 
รวม 350,000.00 13,243.00 211,297.70 138,702.30 

4. หมวดครุภณัฑ์     
4.1 เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 400,000.00 74,600.00 76,900.00 323,100.00 
รวม 400,000.00 74,600.00 76,900.00 323,100.00 

5. หมวดค่าใช้สอย     
5.1 ค่ำเบ้ียเล้ียงพำหนะ 200,000.00 0.00 15,656.00 184,344.00 
5.2 ค่ำเบ้ียเล้ียงพำหนะเลขำและเหรัญญิก 168,000.00 14,000.00 126,000.00 42,000.00 
5.3 ค่ำรับรอง 150,000.00 270.00 84,491.42 65,508.58 
5.4 ค่ำล่วงเวลำ 100,000.00 0.00 12,800.00 87,200.00 
5.5 ค่ำอบรมสัมมนำให้ควำมรู้แก่กรรมกำร เจำ้หนำ้ท่ี และสมำชิก 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 
5.6 ค่ำพฒันำบุคลำกร 50,000.00 0.00 4,910.00 45,090.00 
5.7 ค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำนตำมแผนกลยทุธ์ 660,000.00 0.00 100,000.00 560,000.00 
5.8 ค่ำโปรแกรมสหกรณ์และค่ำบ ำรุงรักษำ 300,000.00 0.00 28,560.00 271,440.00 
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ประเภทรำยจ่ำย งบประมำณ จ่ำยเดือนน้ี (บำท) จ่ำยเดือนน้ี (บำท) คงเหลือ(บำท) 
 จดัสรรไว ้ (มิ.ย.64) (ต.ค.63-มิ.ย.64)  

5. หมวดค่าใช้สอย (ต่อ)     
5.9 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงและรักษำทรัพยสิ์น 100,000.00 13,140.00 37,391.00 62,609.00 
5.10 ค่ำใชจ่้ำยวนัประชุมใหญ่ 500,000.00 0.00 137,625.48 362,374.52 
5.11 ค่ำของสมนำคุณ 1,000,000.00 0.00 990,000.00 10,000.00 
5.12 ค่ำอำกรและค่ำธรรมเนียม 50,000.00 2,104.00 30,127.00 19,873.00 
5.13 ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 
5.14 ค่ำใชจ่้ำยเบด็เตล็ด 35,000.00 1,565.00 9,084.50 25,915.50 
5.15 ค่ำน ้ำมนัรถ 15,000.00 1,000.00 9,000.00 6,000.00 
5.16 ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินคดี 300,000.00 0.00 30,280.00 269,720.00 
5.17 ค่ำหนงัสือพิมพแ์ละวำรสำร 5,000.00 500.00 3,380.00 1,620.00 
5.18 ค่ำเคร่ืองด่ืม 30,000.00 3,975.00 12,235.00 17,765.00 
5.19 ค่ำพวงหรีด 30,000.00 2,000.00 15,000.00 15,000.00 
5.20 ค่ำประกนัภยัอำคำร 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 
รวม 3,998,000.00 38,554.00 1,646,540.40 2,351,459.60 

6. หมวดที่ดนิและส่ิงปลูกสร้าง     
6.1 ค่ำปรับปรุงภูมิทศัน์ 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 
รวม 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 

7. หมวดสวสัดกิาร     
7.1 ค่ำสวสัดิกำรเจำ้หนำ้ท่ี 60,000.00 0.00 3,840.00 56,160.00 
7.2 เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม,กองทุนทดแทน 150,000.00 2,545.00 36,360.00 113,640.00 
รวม 210,000.00 2,545.00 40,200.00 169,800.00 

8. หมวดค่าสาธารณูปโภค     
8.1 ค่ำไฟฟ้ำ 100,000.00 7,884.38 56,376.95 43,623.05 
8.2 ค่ำโทรศพัท ์ 35,000.00 1,368.63 12,357.87 22,642.13 
8.3 ค่ำน ้ำประปำ 10,000.00 365.94 3,925.83 6,074.17 
8.4 ค่ำไปรษณีย ์ 50,000.00 1,660.00 24,730.00 25,270.00 
รวม 195,000.00 11,278.95 97,390.65 97,609.35 

9. สมทบทุนสวสัดกิารเพ่ือช่วยเหลือผู้ค า้ฯ 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 
รวม 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 

รวมทั้งส้ิน 10,823,400.00 407,586.95 4936,572.75 5,886,827.25 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทรำบ 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.2  เร่ืองรายงานงบทดลองแสดงฐานะการเงนิประจ าเดือน มถุินายน 2564 
  งบทดลองประจ ำเดือน มิถุนำยน 2564 ส้ินสุดเม่ือวนัท่ี  30 มิถุนำยน 2564 ซ่ึงเจำ้หนำ้ท่ีบญัชีไดแ้สดงรำยละเอียด
ไวใ้นหนำ้ถดัไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทรำบ 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.3  เร่ืองรายงานข้อมูลอตัราดอกเบีย้เงนิกู้,เงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คืนของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ ในสังกดัต ารวจภูธรภาค 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทรำบ 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.4  เร่ืองรายงานโครงการเงนิทุนสวสัดกิารสมาชิกผู้ค า้ประกนัเงนิกู้ 
ตั้งแต่เร่ิมด ำเนินกำรโครงกำรเงินทุนสวสัดิกำรสมำชิกผูค้  ้ำประกนัเงินกู ้ มีสมำชิกเขำ้ร่วมโครงกำรฯ รวมทั้งส้ิน  

2,352 รำย  สหกรณ์ฯ ไดจ่้ำยเงินทุนสวสัดิกำรฯ เป็นกรณีสมำชิกเสียชีวิต  156 รำย และกรณีสมำชิกโดนไล่ออกจำกรำชกำร  9 รำย 
รวมทั้ง  2 กรณี  165 รำย จ่ำยเงินทุนไปแลว้เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน        70,863,022.44 บำท  (เจ็ดสิบลำ้นแปดแสนหกหม่ืนสำมพนั
ยีสิ่บสองบำทส่ีสิบส่ีสตำงค)์  

ปัจจุบนัมีเงินคงเหลือจำกกำรจดัสรรก ำไรสุทธิและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีจ ำนวน  28,736,977.56 บำท 
(ยีสิ่บแปดลำ้นเจ็ดแสนสำมหม่ืนหกพนัเกำ้ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบำทหำ้สิบหกสตำงค)์ 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทรำบ 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.5  เร่ืองสรุปรายงานการท าธุรกรรมทางการเงนิของสหกรณ์ฯ 

ในรอบเดือน มิถุนำยน 2564 สหกรณ์ฯ ไม่มีกำรท ำธุรกรรมท่ีใชเ้งินสด แบบ ปปง.1-01,กำรท ำธุรกรรมท่ีเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์น แบบ ปปง. 1-02 และกำรท ำธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั แบบ ปปง.1-03 แต่อยำ่งใด 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทรำบ 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.6  เร่ืองสรุปรายงานการตรวจสอบสมาชิกได้รับค าส่ังพทิกัษ์ไว้เดด็ขาดจากกรมบังคบัคด ี
ในรอบเดือน มิถุนำยน 2564 สหกรณ์ฯ ไดต้รวจสอบขอ้มูลรำยช่ือจำกกรมบงัคบัคดีกบัรำยช่ือและเลขท่ีบตัร

ประจ ำตวัประชำชนของสมำชิก ผลปรำกฏไม่พบรำยช่ือสมำชิกถูกพิทกัษท์รัพยไ์วเ้ด็ดขำดแต่อยำ่งใด 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.7  เร่ืองรายงานรายรับและรายจ่ายประจ าวนัและเงนิคงเหลือ 
  กำรรำยงำนรำยรับและรำยจ่ำยประจ ำวนัเร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี  25 มิถุนำยน 2564 ถึงวนัท่ี  22 กรกฎำคม 2564               
มีรำยละเอียดดงัน้ี.- 

- กำรรับเงินแต่ละวนัของสหกรณ์จะไดจ้ำกกำรรับช ำระหน้ีจำกสมำชิก และรับเงินฝำกออมทรัพย ์
- กำรจ่ำยเงินและกำรน ำเงินเหลือเขำ้บญัชีธนำคำรกรุงไทย สำขำบุรีรัมย ์และธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์

กำรเกษตร จะเป็นไปตำมรำยกำรท่ีได้รับกำรอนุมัติจำกประธำนกรรมกำรหรือรองประธำนกรรมกำร พร้อมทั้ งมีเอกสำร
ประกอบกำรจ่ำยเงินทุกคร้ัง ดงัมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี.- 

วนั    เดือน   ปี รำยรับ  รำยจ่ำย  เงินสดในมือ 
ยอดยกมำ     25,000.00 

25 มิถุนำยน     2564 25,606.00  25,606.00  25,000.00 
28        ”              ” 0.00  4,000.00  21,000.00 
29        ”              ” 15,000.00  11,000.00  25,000.00 
30        ”              ” 208,928.82  208,928.82  25,000.00 
01  กรกฎำคม   2564 11,920.00  11,920.00  25,000.00 
02        ”              ” 17,000.00  17,000.00  25,000.00 
05        ”              ” 0.00  3,210.00  21,790.00 
06        ”              ” 0.00  1,510.00  20,280.00 
08        ”              ” 400,000.00  395,280.00  25,000.00 
09        ”              ” 184,900.00  184,900.00  25,000.00 
12        ”              ” 10,000.00  10,000.00  25,000.00 
13        ”              ”   109,910.21  109,911.00  24,999.21 
14        ”              ” 14,919.00  14,918.21  25,000.00 
15        ”              ” 16,719.00  16,719.00  25,000.00 
16        ”              ” 0.00  10,000.00  15,000.00 
19        ”              ” 116,400.00  106,400.00  25,000.00 
20        ”              ” 150,420.00  150,420.00  25,000.00 
21        ”              ” 0.00  0.00  25,000.00 
22        ”              ” 0.00  4,650.00  20,350.00 
 1,281,723.03  1,286,373.03   
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สหกรณ์ฯ ขอรำยงำนเงินในบญัชี  ณ วนัท่ี  22 กรกฎำคม  2564  ดงัน้ี 
เงินฝำกธนำคำรกรุงไทย เลขบญัชี 308-1-01405-0 จ ำนวนเงิน 18,438,910.35 บำท 
เงินฝำกธนำคำรกรุงไทย เลขบญัชี 308-1-85401-6 ” 1,601,642.44 บำท 
เงินฝำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์ฯ ” 5,366,842.70 บำท 
เงินฝำกธนำคำรออมสิน ” 7,149,010.05 บำท 
เงินฝำกธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั ” 4,910.29 บำท 
เงินฝำกธนำคำรแลนดแ์อนดเ์ฮำ้ส์ ” 5,985,328.08 บำท 
เงินกูเ้บิกเกินบญัชีธนำคำรแลนดแ์อนดเ์ฮำ้ส์ ” 10,000.00 บำท 
เงินฝำกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยต์  ำรวจแห่งชำติ จ  ำกดั ” 99,410.33 บำท 
     รวม  8 บญัชี เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน  38,656,054.24 บำท 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทรำบ 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.8  เร่ืองรายงานประมาณการรายรับ – ประมาณการรายจ่าย 
  ในวนัส้ินเดือน กรกฎำคม 2564 สหกรณ์ฯ ไดรั้บเงินจำกกำรเรียกเก็บเงินหัก ณ ท่ีจ่ำยจำกสมำชิกเป็นจ ำนวนเงิน
ทั้งส้ิน  42,829,695.- บำท (ส่ีสิบสองลำ้นแปดแสนสองหม่ืนเกำ้พนัหกร้อยเกำ้สิบห้ำบำทถว้น) ซ่ึงกำรเงิน ภ.จว.บุรีรัมย ์จะจ่ำย    
เป็นเช็คธนำคำรกรุงไทย สำขำบุรีรัมย์ จ ำนวน  2 ฉบับ  สหกรณ์ฯ ได้น ำเช็คเข้ำบัญชีเงินฝำกของสหกรณ์คือบัญชีเงินฝำก
ธนำคำรกรุงไทย หมำยเลขบัญชี 308-1-01405-0 และบัญชีเงินฝำกธนำคำรแลนด์แอนด์เฮำ้ส์ หมำยเลขบัญชี 110 -2-02443-8 
เรียบร้อยแลว้ ส ำหรับรำยจ่ำยเป็นกำรประมำณกำรจ่ำยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ประมำณกำรรำยรับ 
  1.  ค่ำหุ้น 6,527,100.00 บำท 
  2.  เงินงวดช ำระหน้ีสำมญั,โครงกำรฯ และเงินกูพิ้เศษ 11,779,777.00 บำท 
  3.  เงินงวดช ำระหน้ีเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน 3,363,458.00 บำท 
  4.  ดอกเบ้ียรับ 20,502,100.00 บำท 
  5.  เงินฝำกสะสมทรัพย ์ 646,300.00 บำท 
  6.  เงินสะสมเจำ้หนำ้ท่ี 10,900.00 บำท 
  7.  ค่ำธรรมเนียมสมำชิกสมคัรใหม่  3 รำย 60.00 บำท 
               รวมรับ 42,829,695.00 บำท 
 

ประมำณกำรรำยจ่ำย 
  1.  เงินเดือน 229,620.00 บำท 
  2.  ค่ำจำ้ง (ภำรโรงและแม่บำ้น) 9,000.00 บำท 
  3.  ค่ำตอบแทน (ผูต้รวจสอบกิจกำร) 8,500.00 บำท 
  4.  ค่ำเบ้ียเล้ียงพำหนะ (เลขำนุกำร และเหรัญญิก) 14,000.00 บำท 
  5.  ค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำร , ท่ีปรึกษำ และผูเ้ขำ้ร่วมประชุม 39,600.00 บำท 
  6.  ค่ำรับรอง (อำหำรและเคร่ืองด่ืม) 10,000.00 บำท 
  7.  ค่ำตอบแทนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินทุก สภ. 28,366.00 บำท 
  8.  เงินประกนัสงัคม  2.5% (ส่วนของนำยจำ้ง) 3,750.00 บำท 
  9.  ค่ำโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ต 1,368.55 บำท 
10. ค่ำเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์(ซองขำวพบัส่ี,ผำ้หมึกปร้ินเตอร์,กระดำษถ่ำยเอกสำร) 12,276.00 บำท 
11. สมำชิกขอลำออกจำกสหกรณ์  1 รำย 179,095.00 บำท 
12. โครงกำรเงินฝำกสะสมทรัพยค์รบ  24 งวดเดือน  15 รำย เป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย 749,413.38 บำท 
13. เงินทุนสำธำรณประโยชน์เพ่ือสงเครำะห์เก่ียวกบักำรศพของสมำชิก  1 รำย 30,000.00 บำท 
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ประมำณกำรรำยจ่ำย 
14. จ่ำยเงินตน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั  2 สญัญำ 2,000,000.00 บำท 
15. จ่ำยเงินตน้สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหำดไทย จ ำกดั 2,270,701.00 บำท 
16. จ่ำยดอกเบ้ียตัว๋สญัญำใชเ้งินธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 1,250,177.99 บำท 
17. จ่ำยดอกเบ้ียชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 1,257,205.48 บำท 
18. จ่ำยดอกเบ้ียตัว๋สญัญำใชเ้งินธนำคำรแลนดแ์อนดเ์ฮำ้ส์ จ  ำกดั 594,520.55 บำท 
19. จ่ำยดอกเบ้ียสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหำดไทย จ ำกดั 278,299.00 บำท 
20. กนัเงินไวจ่้ำยสมำชิกถอนเงินฝำก 1,000,000.00 บำท 
21. กนัเงินไวจ่้ำยเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินเดือน ส.ค.2564 5,000,000.00 บำท 
22. กนัเงินไวจ่้ำยเงินกูส้ำมญัเดือน ส.ค.2564 13,349,495.00 บำท 
23. กนัเงินไวจ่้ำยเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน 14,514,307.05 บำท 
               รวมจ่ำย 42,829,695.00 บำท 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทรำบ 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.9  เร่ืองรายงานการจ่ายเงนิกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  ในเดือน มิถุนำยน 2564  สหกรณ์ฯ จ่ำยเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินให้กบัสมำชิกรวม  240 รำย เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน  
5,471,700.- บำท (หำ้ลำ้นส่ีแสนเจ็ดหม่ืนหน่ึงพนัเจ็ดร้อยบำทถว้น) สรุปกำรกูเ้งินแต่ละสภ. ไดเ้ป็นดงัน้ี 

สงักดั จ ำนวน (รำย) เป็นเงิน(บำท) สงักดั จ ำนวน (รำย) เป็นเงิน(บำท) 
  1. สหกรณ์ฯ 1 30,000.00 21. สภ.หนองไมง้ำม 3 70,000.00 
  2. ภ.จว.บุรีรัมย ์ 10 282,000.00 22. สภ.กระสงั 8 200,000.00 
  3. นปพ. 3 71,000.00 23. สภ.ล ำดวน 4 81,000.00 
  4. สภ.เมืองบุรีรัมย ์ 21 537,200.00 24. สภ.คูเมือง 6 155,000.00 
  5. สภ.บำ้นด่ำน 5 127,000.00 25. สภ.หินเหลก็ไฟ 3 79,000.00 
  6. สภ.หนองสองห้อง 2 47,800.00 26. สภ.นำโพธ์ิ 5 118,000.00 
  7. สภ.นำงรอง 12 259,000.00 27. สภ.หนองหงส์ 4 120,000.00 
  8. สภ.หนองไทร 1 20,000.00 28. สภ.ปะค ำ 6 110,000.00 
  9. สภ.ประโคนชยั 9 188,800.00 29. สภ.พลบัพลำชยั 12 228,800.00 
10. สภ.บำ้นบวั 5 115,000.00 30. สภ.ห้วยรำช 6 96,000.00 
11. สภ.ล ำปลำยมำศ 7 176,000.00 31. สภ.โนนสุวรรณ 5 126,000.00 
12. สภ.ทะเมนชยั 10 255,000.00 32. สภ.โนนดินแดง 8 220,000.00 
13. สภ.ละหำนทรำย 7 163,400.00 33. สภ.บำ้นใหม่ฯ 3 73,000.00 
14. สภ.ถำวร 4 58,000.00 34. สภ.ช ำนิ 8 149,400.00 
15. สภ.หนองก่ี 4 90,000.00 35. สภ.เฉลิมฯ 3 64,000.00 
16. สภ.พทุไธสง 11 251,000.00 36. สภ.แคนดง 3 85,900.00 
17. สภ.สตึก 12 262,200.00 37. สภ.ชุมแสง 2 48,000.00 
18. สภ.บำ้นกรวด 10 222,000.00 38. บ ำนำญ 12 191,200.00 
19. สภ.โนนเจริญ 4 71,000.00    

20. สภ.โคกกระชำย 1 30,000.00 รวมทั้งส้ิน 240 5,471,700.00 
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สรุปกำรกูแ้ต่ละวนั 

วนั เดือน  ปี จ ำนวน(รำย) จ ำนวนเงิน (บำท) วนั  เดือน  ปี จ ำนวน(รำย) จ ำนวนเงิน (บำท) 
  1  มิถุนำยน   2564 76 1,846,500.00 17  มิถุนำยน   2564 4 74,200.00 
  2       ”              ” 33 746,600.00 18       ”              ”   2 28,000.00 
  4       ”              ” 26 623,000.00 21       ”              ” 4 87,000.00 
  7       ”              ” 7 190,400.00 22       ”              ” 7 165,000.00 
  8       ”              ” 7 163,000 23       ”              ” 6 145,000.00 
  9       ”              ” 9 135,600.00 25       ”              ” 5 105,000.00 
10       ”              ” 4 79,000.00 28       ”              ” 7 172,800.00 
11       ”              ” 8 160,000 29       ”              ” 8 173,800.00 
14       ”              ” 7 175,000.00 30       ”              ” 4 83,000.00 
15       ”              ” 6 105,800.00    
16       ”              ” 10 213,000.00 รวมทั้งส้ิน 240 5,471,700.00 

 

สหกรณ์ฯ ตอ้งส่งขอ้มูลรำยกำรหกัเงินต่ำงๆ ใหก้บักำรเงิน ภ.จว.บุรีรัมย ์ทุกวนัท่ี 4 ของเดือน ดงันั้น สมำชิกท่ียืน่
กูต้ ั้งแต่วนัท่ี  4 ของเดือน สหกรณ์ฯ จะหกัเก็บเงินในเดือนถดัไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทรำบ 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.10  เร่ืองรายงานการจ่ายเงนิกู้ 
  ในเดือน กรกฎำคม 2564 สหกรณ์ฯ จ่ำยเงินกูส้ำมญัและเงินกูพิ้เศษเพ่ือประกอบอำชีพ รวม  69 รำย เป็นเงินขอกู้
จ  ำนวนทั้งส้ิน  107,484,600.- บำท (หน่ึงร้อยเจ็ดลำ้นส่ีแสนแปดหม่ืนส่ีพนัหกร้อยบำทถว้น) ตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

ประเภทเงินกู ้ วนัท่ีจ่ำย จ ำนวน(รำย) จ ำนวนเงิน(บำท) 
เงินกูส้ำมญั งวดท่ี 1   2 กรกฎำคม 2564 60 97,734,600.00 
เงินกูส้ำมญั งวดท่ี 2 23 กรกฎำคม 2564 4 8,000,000.00 
เงินกูพิ้เศษเพ่ือประกอบอำชีพ 23 กรกฎำคม 2564 5 1,750,000.00 

รวมจ่ำยทั้งส้ิน  69 107,484,600.00 
 

  ทั้งน้ี สหกรณ์ฯ ได้แนบรำยละเอียดกำรกูเ้งินของสมำชิกทุกรำยตำมรำยกำรดังกล่ำวขำ้งตน้ในทำ้ยวำระกำร
ประชุม เพ่ือให้หัวหนำ้หน่วยทุกหน่วยแจง้ให้สมำชิกตรวจสอบอีกคร้ังดว้ย ส ำหรับเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินประจ ำเดือน กรกฎำคม 
2564  สหกรณ์ฯ จะสรุปกำรจ่ำยเงินในเดือนถดัไป 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทรำบ 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.11  เร่ืองรายงานเงนิฝากออมทรัพย์ 
ตั้งแต่วนัท่ี  25 มิถุนำยน 2564 ถึงวนัท่ี  22 กรกฎำคม 2564 มีสมำชิกน ำเงินมำฝำกจ ำนวน  20 รำย เป็นจ ำนวนเงิน

ทั้งส้ิน  914,050.- บำท (เกำ้แสนหน่ึงหม่ืนส่ีพนัหำ้สิบบำทถว้น) มีรำยละเอียดดงัน้ี.- 
  1.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  021 จ ำนวนเงิน 300,000.00  บำท 
  2.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  176 ” 180,000.00  บำท 
  3.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  187 ” 1,000.00  บำท 
  4.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  193 ” 10,000.00  บำท 
  5.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  202 ” 500.00  บำท 
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  6.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  204 จ ำนวนเงิน 1,000.00  บำท 
  7.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  248 ” 100,000.00  บำท 
  8.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  270 ” 2,650.00  บำท 
  9.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  279 ” 3,000.00  บำท 
10.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  320 ” 17,000.00 บำท 
11.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  347 ” 1,400.00  บำท 
12.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  349 ” 100,000.00  บำท 
13.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  370 ” 40,000.00  บำท 
14.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  384 ” 2,000.00  บำท 
15.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  386 ” 100,000.00  บำท 
16.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  391 ” 6,000.00  บำท 
17.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  397 ” 9,000.00  บำท 
18.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  401 ” 25,000.00  บำท 
19.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  402 ” 10,000.00  บำท 
20.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  409 ” 5,500.00  บำท 

 

  ทั้งน้ี มีสมำชิกถอนเงินฝำกจ ำนวน  14 รำย เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน  833,000.- บำท (แปดแสนสำมหม่ืนสำมพนั-
บำทถว้น) ส ำหรับสมำชิกท่ีจะถอนเงินฝำกเกิน 100,000.- บำท ข้ึนไป ขอใหแ้จง้สหกรณ์ฯ ทรำบล่วงหนำ้  1 เดือน เพื่อให้สหกรณ์ฯ 
ไดว้ำงแผนจดัสรรเงินใหถู้กตอ้ง เน่ืองจำกสหกรณ์ฯ มีเงินเขำ้มำจำกกำรช ำระหน้ีของสมำชิกเดือนละคร้ัง 
  ณ วนัท่ี  22 กรกฎำคม 2564  มีเงินฝำกจ ำนวน  227 บัญชี เป็นจ ำนวนเงินทั้ งส้ิน  190,580,038.36 บำท         
(หน่ึงร้อยเกำ้สิบลำ้นหำ้แสนแปดหม่ืนสำมสิบแปดบำทสำมสิบหกสตำงค)์ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทรำบ 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.12  เร่ืองรายงานเงนิฝากออมทรัพย์พเิศษ (เพ่ือความมัน่คง) 
  ตั้งแต่วนัท่ี  25 มิถุนำยน 2564 ถึงวนัท่ี  22 กรกฎำคม 2564 มีสมำชิกฝำกเงินออมทรัพยพ์ิเศษ (เพ่ือควำมมัน่คง) 
ตำมระเบียบท่ีก ำหนดจ ำนวน  14 รำย เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน  405,000.- บำท (ส่ีแสนหำ้พนับำทถว้น) มีรำยละเอียดดงัน้ี.- 

  1.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  2431 จ ำนวนเงิน 10,000.00  บำท 
  2.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  0513 ” 10,000.00  บำท 
  3.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  0745 ” 30,000.00  บำท 
  4.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  0748 ” 10,000.00  บำท 
  5.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  0832 ” 10,000.00  บำท 
  6.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  0894 ” 40,000.00  บำท 
  7.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  1035 ” 10,000.00  บำท 
  8.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  1360 ” 10,000.00  บำท 
  9.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  2398 ” 10,000.00  บำท 
10.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  2469 ” 15,000.00  บำท 
11.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  2470 ” 60,000.00  บำท 
12.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  2471 ” 60,000.00  บำท 
13.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  2472 ” 70,000.00  บำท 
14.  สมำชิกหมำยเลขบญัชี  2473 ” 60,000.00  บำท 
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  มีสมำชิกถอนเงินฝำกออมทรัพยพิ์เศษ (เพ่ือควำมมัน่คง) จ ำนวน  11 รำย เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน  501,330.01 บำท 
(หำ้แสนหน่ึงพนัสำมร้อยสำมสิบบำทหน่ึงสตำงค)์ 
  ณ วนัท่ี  22 กรกฎำคม 2564 มีเงินฝำกออมทรัพยพิ์เศษ (เพ่ือควำมมัน่คง) รวม  2,474 บญัชี เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน  
142,222,870.- บำท (หน่ึงร้อยส่ีสิบสองลำ้นสองแสนสองหม่ืนสองพนัแปดร้อยเจ็ดสิบบำทถว้น) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทรำบ 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.13  เร่ืองรายงานระบบสมาชิกออนไลน์ 
  ตั้งแต่สหกรณ์ฯ เร่ิมด ำเนินกำรจดัท ำระบบสมำชิกออนไลน์จนถึงปัจจุบนั มีสมำชิกเขำ้ระบบเพ่ือตรวจสอบ
ขอ้มูลแลว้  2,431 คน คิดเป็นร้อยละ 82.52% จำกจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด  2,946 คน สรุปรำยละเอียดแต่ละสภ. ไดด้งัน้ี 

ช่ือหน่วยงำน 
จ ำนวนสมำชิก 

(คน) 
จ ำนวนสมำชิก 
ท่ีเขำ้ดู (คน) 

จ ำนวนคร้ัง ช่ือหน่วยงำน 
จ ำนวนสมำชิก 

(คน) 
จ ำนวนสมำชิก 
ท่ีเขำ้ดู (คน) 

จ ำนวนคร้ัง 

  1. สหกรณ์ 7 7 234 21. สภ.หนองไมง้ำม 35 31 620 
  2. ภ.จว.บุรีรัมย ์ 90 75 1,545 22. สภ.กระสงั 58 56 844 
  3. นปพ. 27 23 233 23. สภ.ล ำดวน 24 24 612 
  4. สภ.เมืองบุรีรัมย ์ 217 215 2,663 24. สภ.คูเมือง 54 38 428 
  5. สภ.บำ้นด่ำน 55 53 1,099 25. สภ.หินเหลก็ไฟ 32 31 324 
  6. สภ.หนองสองห้อง 39 31 665 26. สภ.นำโพธ์ิ 53 53 517 
  7. สภ.นำงรอง 144 142 1,219 27. สภ.หนองหงส์ 35 31 418 
  8. สภ.หนองไทร 18 18 645 28. สภ.ปะค ำ 46 39 383 
  9. สภ.ประโคนชยั 133 117 1,223 29. สภ.พลบัพลำชยั 52 33 459 
10. สภ.บำ้นบวั 39 38 544 30. สภ.ห้วยรำช 39 38 1,014 
11. สภ.ล ำปลำยมำศ 111 103 748 31. สภ.โนนสุวรรณ 42 35 345 
12. สภ.ทะเมนชยั 55 48 811 32. สภ.โนนดินแดง 57 36 240 
13. สภ.ละหำนทรำย 74 30 372 33. สภ.บำ้นใหม่ฯ 44 27 530 
14. สภ.ถำวร 22 21 360 34. สภ.ช ำนิ 50 44 982 
15. สภ.หนองก่ี 79 79 1,369 35.สภ.เฉลิมพระเกียรติ 60 57 1,054 
16. สภ.พทุไธสง 82 80 1,504 36. สภ.แคนดง 42 30 299 
17. สภ.สตึก 85 56 1,092 37. สภ.ชุมแสง 23 22 325 
18. สภ.บำ้นกรวด 66 65 820 38. บ ำนำญ 487 383 1,474 
19. สภ.โนนเจริญ 28 26 572 39. ต่ำงจงัหวดั 314 176 4,137 
20. สภ.โคกกระชำย 28 20 344 รวม 2,946 2,431 33,067 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทรำบ 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.14  เร่ืองรายงานการส่งเงนิช าระหนีข้องสมาชิกต่างจงัหวดั 
  มีสมำชิกต่ำงจงัหวดัส่งเงินมำช ำระหน้ีประจ ำเดือน มิถุนำยน 2564 จ ำนวน  213 รำย เป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย 
จ ำนวน  8,876,718.- บำท (แปดลำ้นแปดแสนเจ็ดหม่ืนหกพนัเจ็ดร้อยสิบแปดบำทถว้น) และในวนัส้ินเดือนสหกรณ์ฯ เรียกเก็บจำก 
ผูค้  ้ำประกนั จ ำนวน  9 รำย เป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย จ ำนวน  77,800.- บำท (เจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัแปดร้อยบำทถว้น) รำยละเอียดปรำกฏ
ในเอกสำรหนำ้ 14 - 23 
ล ำดบั ยศ นำม นำมสกุล สงักดัเดิม ยำ้ยไป หุ้น ตน้เงิน เคล่ือนไหว 
ท่ี      คงเหลือ ท่ีคำ้ง คร้ังสุดทำ้ย 
1 ร.ต.อ. ศุภวฒิุ วงษบ์ุตร ประโคนชยั สภ.ห้วยข่ำ   

จ.อุบลรำชธำนี 
380,000 449,105  30 มิ.ย.2564 

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

496,400 1,649,497  25 มิ.ย.2564 

3 ด.ต. มำนพ ปัตถำวนั หนองก่ี สภ.บวัลำย  
จ.นครรำชสีมำ 

724,000 969,625  28 มิ.ย.2564 

4 ร.ต.ต. ปฏิพล ศรีล้ิม สตึก สภ.สีดำ  
จ.นครรำชสีมำ 

357,500 809,285  28 มิ.ย.2564 

5 พ.ต.ท. กิตติทศัน์ วงษถ์ำวร ภ.จว.บุรีรัมย ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ   
จ.ศรีสะเกษ 

438,000 1,783,445  25 มิ.ย.2564 

6 ด.ต. ภูวกฤต ใจกลำ้ ห้วยรำช สภ.เมืองขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น 

889,600 216,281  28 มิ.ย.2564 

7 ร.ต.อ. วชัรพงษ ์ อรุณไพร ช ำนิ สภ.หนองบุญมำก   
จ.นครรำชสีมำ 

266,400 266,230  28 มิ.ย.2564 

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

417,000 1,224,279  25 มิ.ย.2564 

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

669,000 1,621,756  28 มิ.ย.2564 

10 ด.ต. วฒัน์ธวฒิุ จนัทร์ไทยศรี สภ.นำงรอง สภ.สังขะ   
จ.สุรินทร์ 

498,500 1,505,254  25 มิ.ย.2564 

11 ร.ต.ต. พนม วชัรวรพนัธ์ุ ภ.จว.บุรีรัมย ์ สภ.ปำกช่อง  
จ.นครรำชสีมำ 

150,500 102,130  28 มิ.ย.2564 

12 ร.ต.อ. พิตติพล พฒิุนำทวรพงศ ์ หนองก่ี สน.วดัพระยำไกร  
กรุงเทพฯ 

455,500 1,239,541  28 มิ.ย.2564 

13 ด.ต. สมพงษ ์ อสิพงษ ์ ห้วยรำช สภ.ห้วยทบัทนั   
จ.ศรีสะเกษ 

406,500 1,041,686  25 มิ.ย.2564 

14 ร.ต.อ. ฐปนนท ์ โชคบณัฑิต ภ.จว.บุรีรัมย ์ สภ.เมืองอุดรธำนี  
จ.อุดรธำนี 

361,000 1,359,899  30 มิ.ย.2564 

15 ร.ต.อ. ชยพล เข่ือนทอง โนนเจริญ สภ.นำจะหลวย   
จ.อุบลรำชธำนี 

195,800 122,563  30 มิ.ย.2564 

16 ร.ต.อ. สุเมธ ยิง่แสวงดี นำโพธ์ิ สภ.นำทุม  
จ.นครพนม 

380,500 1,762,091  30 มิ.ย.2564 

17 ร.ต.อ. พรหมพิริยะ พนัสีเงิน สตึก สภ.เมืองบวั  
จ.สุรินทร์ 

356,800 1,367,755  25 มิ.ย.2564 

18 พ.ต.อ. ทรงวฒิุ ไสยบุญ หนองก่ี สภ.พลกรัง  
จ.นครรำชสีมำ 

1,973,300 912,049  29 มิ.ย.2564 

19 ร.ต.ต. ชำญณุวฒัน์ เทียมวงศ ์ สตึก สภ.โคกสวำ่ง  
จ.ร้อยเอ็ด 

237,400 288,773  30 มิ.ย.2564 

20 ด.ต. ศุภชั บำ้นกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย ์ สภ.โหล่งขอด  
จ.เชียงใหม่ 

457,300 2,171,456  28 มิ.ย.2564 

21 ร.ต.ท. ประเสริฐ วิโรจไพศำลกุล ช ำนิ สภ.น ้ ำขุ่น  
จ.อุบลรำชธำนี 

393,000 1,528,822  30 มิ.ย.2564 
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ล ำดบั ยศ นำม นำมสกุล สงักดัเดิม ยำ้ยไป หุ้น ตน้เงิน เคล่ือนไหว 
ท่ี      คงเหลือ ท่ีคำ้ง คร้ังสุดทำ้ย 
22 ร.ต.ต. จิรทีปต ์ ใกลก้ลำง บำ้นกรวด สภ.คง  

จ.นครรำชสีมำ 
464,900 2,100,255  28 มิ.ย.2564 

23 ด.ต. ชำญชยั สวำ่งวินยัวชัระ หนองหงส์ สภ.ปักธงชยั  
จ.นครรำชสีมำ 

449,300 1,105,096  25 มิ.ย.2564 

24 พ.ต.ต. วิศิษฐ ชิณปัตร บำ้นกรวด สภ.ประทำย  
จ.นครรำชสีมำ 

455,800 1,511,027  29 มิ.ย.2564 

25 จ.ส.ต. อำนุภำพ อำจิณกิจ ปะค ำ สภ.วงัน ้ ำเยน็   
จ.สระแกว้ 

348,200 1,333,264  25 มิ.ย.2564 

26 ด.ต. ส ำรวย ตะสิงห์ ล ำปลำยมำศ สภ.ล ำทะเมนชยั   
จ.นครรำชสีมำ 

992,500 1,172,726    4 ก.ค.2564 

27 ร.ต.อ. อนุชิต ชำวดง หินเหลก็ไฟ สภ.เมืองอุดรธำนี   
จ.อุดรธำนี 

495,500 1,588,171  28 มิ.ย.2564 

28 ด.ต. วีรภทัร เกำะสงัข ์ กระสงั สภ.พิมำย   
จ.นครรำชสีมำ 

452,100 1,490,722  29 มิ.ย.2564 

29 ร.ต.อ. วฒิุชยั ปัจจยัโคนงั พทุไธสง สภ.สีดำ  
จ.นครรำชสีมำ 

454,600 1,814,495  28 มิ.ย.2564 

30 ด.ต. เดชำธร ตอ้งกระโทก หนองหงส์ สภ.ครบุรี   
จ.นครรำชสีมำ 

309,800 269,400  28 มิ.ย.2564 

31 ร.ต.ท. ธนวฒัน์ วฒัน์ธนกำญจน์ หนองหงส์ สภ.คลองไผ ่  
จ.นครรำชสีมำ 

267,000 1,004,726  28 มิ.ย.2564 

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

370,600 410,875  29 มิ.ย.2564 

33 ด.ต. จกัรพรรด์ิ ศรีจ ำปำ บำ้นกรวด สน.โชคชยั  
กรุงเทพฯ 

324,100 1,928,524  30 มิ.ย.2564 

34 ร.ต.ท. สุวรรณ มำดำโต โนนสุวรรณ สภ.ประทำย  
จ.นครรำชสีมำ 

326,000 1,430,623  29 มิ.ย.2564 

35 ด.ต. อุเทน นอนำ บำ้นใหม่ฯ สภ.เมืองยำง  
จ.นครรำชสีมำ 

291,100 1,217,542  30 มิ.ย.2564 

36 ด.ต. กฤษณะพงศ ์ กำรบรรจง หนองก่ี สภ.พิมำย   
จ.นครรำชสีมำ 

323,000 1,284,962  25 มิ.ย.2564 

37 ร.ต.ท. จีรยทุธ ตุ่นป่ำ นำโพธ์ิ สน.บำงรัก  
กรุงเทพฯ 

181,400 414,837  29 มิ.ย.2564 

38 ด.ต. ชำญณรงค ์ ทรงวำจำ กระสงั สภ.ปรำสำท   
จ.สุรินทร์ 

245,600 287,692  25 มิ.ย.2564 

39 ด.ต. วิทยำ คณะสำ บำ้นด่ำน สภ.ปทุมรัตน์   
จ.ร้อยเอ็ด 

479,400 1,862,764  30 มิ.ย.2564 

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

495,500 1,595,184  28 มิ.ย.2564 

41 ด.ต. จีระศกัด์ิ ศรีคทัธะนำม พทุไธสง สภ.เมืองพทัยำ   
จ.ชลบุรี 

219,000 80,805  28 พ.ค.2564 

42 ด.ต. นธิวฒัน์ ยอรัมย ์ สตึก สภ.ยำงสีสุรำช  
จ.มหำสำรคำม 

502,300 1,682,701  28 มิ.ย.2564 

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

306,500 491,925  25 มิ.ย.2564 

44 ร.ต.ท. นิธิเดช ค ำอุต นปพ. สภ.บวัลำย   
จ.นครรำชสีมำ 

120,000 171,770  28 มิ.ย.2564 

45 ด.ต. ศิริวฒัน์ พิมพพ์ล ล ำปลำยมำศ สภ.ขำมทะเลสอ   
จ.นครรำชสีมำ 

823,430 1,775,969  30 มิ.ย.2564 

46 ด.ต. สมพร จนัทร์เจำ้ ละหำนทรำย สภ.สอยดำว  
จ.จนัทบุรี 

485,200 1,876,564  25 มิ.ย.2564 
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ล ำดบั ยศ นำม นำมสกุล สงักดัเดิม ยำ้ยไป หุ้น ตน้เงิน เคล่ือนไหว 
ท่ี      คงเหลือ ท่ีคำ้ง คร้ังสุดทำ้ย 
47 ด.ต. ชยัยศ เอ่ียมศิริ ละหำนทรำย สภ.หล่มสัก   

จ.เพชรบูรณ์ 
211,600 186,016  29 มิ.ย.2564 

48 พ.ต.ต. วรกำญจน์ เจริญศิริ สตึก สภ.บวัเชด   
จ.สุรินทร์ 

324,700 190,590  29 มิ.ย.2564 

49 ร.ต.อ. ทวีศกัด์ิ กวนกระโทก หนองก่ี สภ.โชคชยั   
จ.นครรำชสีมำ 

211,800 102,292  28 มิ.ย.2564 

50 ด.ต. จกัรพงศ ์ จอดกลำง ละหำนทรำย สภ.อำกำศอ ำนวย  
จ.สกลนคร 

346,900 1,618,964  29 มิ.ย.2564 

51 ร.ต.อ. สำมำรถ ช่ืนชมยิง่ เมืองบุรีรัมย ์ สภ.สังขะ  
จ.สุรินทร์ 

399,900 1,808,160  25 มิ.ย.2564 

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

346,900 1,457,428  30 มิ.ย.2564 

53 ร.ต.ต. ดำมพย์ฤทธ์ิ ไกรษร พลบัพลำชยั สภ.ภูสิงห์   
จ.ศรีสะเกษ 

279,200 1,005,175  25 มิ.ย.2564 

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

412,200 1,778,776  25 มิ.ย.2564 

55 ร.ต.ต. สมชำย ทิพยบ์  ำหลำบ ล ำปลำยมำศ สภ.เขื่องใน  
จ.อุบลรำชธำนี 

960,500 1,045,113  30 มิ.ย.2564 

56 ร.ต.อ. สมบติั ดีเกษม ละหำนทรำย สภ.ดอนแสนสุข   
จ.นครรำชสีมำ 

167,600 188,850  29 มิ.ย.2564 

57 ด.ต. ประเสริฐ ค ำหินกอง หนองสองห้อง บก.ปส.2   
จ.อุดรธำนี 

158,400 385,660  28 มิ.ย.2564 

58 ด.ต. สุรกำร มีแยม้ภกัด์ิ ช ำนิ สภ.บ่อวนิ   
จ.ชลบุรี 

328,900 1,334,156  25 มิ.ย.2564 

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

537,500 1,721,530  25 มิ.ย.2564 

60 พ.ต.ท. นิลกำฬ พรศกัด์ิ บำ้นใหม่ฯ สภ.กณัทรำรมย ์ 
จ.ศรีสะเกษ 

522,500 1,557,764  25 มิ.ย.2564 

61 ด.ต. อำณติั สำบุตร หนองสองห้อง สภ.ศรีรำชำ   
จ.ชลบุรี 

458,400 1,739,055    2 ก.ค.2564 

62 ด.ต. สมำท ดงแกว้ บำ้นใหม่ฯ สภ.ชนบท   
จ.ขอนแก่น 

202,800 734,008  30 มิ.ย.2564 

63 ด.ต. ฉนัทวฒิุ บุนรสิงห์ ล ำปลำยมำศ สภ.พยคัฆภูมิพิสัย   
จ.มหำสำรคำม 

255,000 769,074  28 มิ.ย.2564 

64 พ.ต.ท. ชยัวฒัน์ นนัทะเสนำ บำ้นกรวด สภ.เมืองฯ   
จ.นครรำชสีมำ 

598,000 846,935  30 มิ.ย.2564 

65 ร.ต.ท. สุวฒัน์ ติระวฒันศกัด์ิ กระสงั สภ.กำบเชิง   
จ.สุรินทร์ 

307,000 548,291  25 มิ.ย.2564 

66 ร.ต.ต. วำสุกรี ยวงมณี พทุไธสง สภ.ประทำย   
จ.นครรำชสีมำ 

387,000 997,742  29 มิ.ย.2564 

67 ด.ต. น ำพล โพธิบติั ล ำปลำยมำศ สภ.บำ้นแปลง   
จ.จนัทบุรี 

428,800 1,741,549  25 มิ.ย.2564 

68 ด.ต. ทรงเกียรติ โพธิแสง นำโพธ์ิ สภ.ตุยง  
จ.ปัตำนี 

404,000 1,916,730  25 มิ.ย.2564 

69 ร.ต.อ. วิชิต โยธำพล หนองไทร สภ.ศรีเมืองใหม่  
จ.อุบลรำชำนี 

448,700 1,976,456  30 มิ.ย.2564 

70 พ.ต.ท. ธีรยทุธ จรเอก้ำ บำ้นด่ำน สภ.จอมพระ  
จ.สุรินทร์ 

238,100 1,140,139  25 มิ.ย.2564 

71 ร.ต.ท. ณฐัพล ธรรมมำวฒิุกูล แคนดง ตรวจคนเขำ้เมือง   
จ.สกลนคร 

211,000 522,898  28 มิ.ย.2564 
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ล ำดบั ยศ นำม นำมสกุล สงักดัเดิม ยำ้ยไป หุ้น ตน้เงิน เคล่ือนไหว 
ท่ี      คงเหลือ ท่ีคำ้ง คร้ังสุดทำ้ย 
72 ร.ต.ท. ชยตุ มำรศรี หนองก่ี สภ.สีดำ   

จ.นครรำชสีมำ 
215,100 454,992  25 มิ.ย.2564 

73 พ.ต.ท. หญิงปัทมำภรณ์ แกว้น่วม ทะเมนชยั สภ.ม่วงเฒ่ำ  
จ.อุบลฯ 

219,900 419,191  30 มิ.ย.2564 

74 พ.ต.ท. จกัรเพชร ศรีวฒิุทรัพย ์ บำ้นบวั สภ.โชคนำสำม   
จ.สุรินทร์ 

417,000 673,258  25 มิ.ย.2564 

75 ด.ต. ธิติพนัธ์ วงศวี์ระชยั หินเหลก็ไฟ สภ.ดงคร่ังใหญ่  
จ.ร้อยเอ็ด 

432,600 2,150,956  30 มิ.ย.2564 

76 ด.ต. วฒิุชยั งอกลำภ โคกกระชำย สภ.รัตนบุรี  
จ.สุรินทร์ 

404,300 1,822,615  25 มิ.ย.2564 

77 ร.ต.อ. วีระ ยนัละหำ นำงรอง ภ.จว.ปรำจีนบุรี   
จ.ปรำจีนบุรี 

184,200 347,032  28 มิ.ย.2564 

78 ด.ต. กำนตเ์ดช อำจทวีกุล ทะเมนชยั สภ.พล  
จ.ขอนแก่น 

430,300 1,528,950  30 มิ.ย.2564 

79 ด.ต. อุทยั หวงัคุม้กลำง นปพ. ฝอ.บก.ทล.  
กรุงเทพฯ 

427,500 1,698,192  29 มิ.ย.2564 

80 พ.ต.ท. อุดมพล เอ้ือศิลำมงคล นำงรอง สน.บุปผำรำม   
กรุงเทพฯ 

1,101,000 401,488  28 มิ.ย.2564 

81 จ.ส.ต. ฐิติพงษ ์ บุญแสน สภ.บำ้นใหม่ฯ สภ.ประทำย   
จ.นครรำชสีมำ 

168,400 612,660  29 มิ.ย.2564 

82 พ.ต.ท. นิสญั วงศจ์นัทำ ล ำปลำยมำศ สภ.ศรีณรงค ์  
จ.สุรินทร์ 

439,700 1,873,410  25 มิ.ย.2564 

83 พ.ต.ท. อรรถพร พุม่ห้วยรอบ เมืองบุรีรัมย ์ ฝอ.3 บก.อก.ภ.3  
จ.นครรำชสีมำ 

442,300 1,713,787  25 มิ.ย.2564 

84 ด.ต. จ ำแลง จนัทร์ประโคน บำ้นกรวด สน.บึงกุ่ม   
กรุงเทพฯ 

166,500 329,355  29 มิ.ย.2564 

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

690,000 788,144  30 มิ.ย.2564 

86 พ.ต.ท. เอกภำค ธูปสมุทร กระสงั สภ.คลองหำด   
จ.สระแกว้ 

635,300 1,552,451  29 มิ.ย.2564 

87 ร.ต.อ. ชยัสวสัด์ิ วงศป์ระโคน ประโคนชยั สภ.กระโพ  
จ.สุรินทร์ 

423,200 1,887,263  25 มิ.ย.2564 

88 ร.ต.อ. อภิชำ เตียงประโคน โนนสุวรรณ สภ.โพธ์ิศรีสุวรรณ  
จ.ศรีสะเกษ 

325,900 1,003,520  25 มิ.ย.2564 

89 ร.ต.อ. สุติพงษ ์ โสดำจนัทร์ บำ้นกรวด สภ.ไพรบึง   
จ.ศรีสะเกษ 

473,000 1,984,338  25 มิ.ย.2564 

90 ร.ต.ท. ชยัสิทธ์ิ ทุดบุญ เมืองบุรีรัมย ์ สภ.ปรำสำท  
จ.สุรินทร์ 

398,400 1,921,316  25 มิ.ย.2564 

91 พ.ต.ท. ชำญชยั ลีประโคน บำ้นกรวด ภ.จว.นครรำชสีมำ  
จ.นครรำชสีมำ 

399,900 1,903,835  28 มิ.ย.2564 

92 พ.ต.ท. วรกร ชำไธสง หนองสองห้อง สภ.ห้วยยำง  
จ.ชยัภูมิ 

425,200 1,678,689  25 มิ.ย.2564 

93 ร.ต.อ. ขตัติยะ เขียวอุตสำ นำโพธ์ิ สภ.คง   
จ.นครรำชสีมำ 

252,700 819,378  28 มิ.ย.2564 

94 พ.ต.ท. เฉลิมศกัด์ิ ไชยณรงคศ์กัด์ิ โนนสุวรรณ สภ.ปักธงชยั   
จ.นครรำชสีมำ 

431,500 1,735,174  28 มิ.ย.2564 

95 ร.ต.อ. ฟ้ำลิขิต แสนจงัหรีด หนองสองห้อง สภ.บวัใหญ่   
จ.นครรำชสีมำ 

169,200 378,808  25 มิ.ย.2564 

96 พ.ต.ท. ค ำนวณ บ่ำยกระโทก นำงรอง สภ.กำบเชิง   
จ.สุรินทร์ 

462,500 445,781  25 มิ.ย.2564 
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ล ำดบั ยศ นำม นำมสกุล สงักดัเดิม ยำ้ยไป หุ้น ตน้เงิน เคล่ือนไหว 
ท่ี      คงเหลือ ท่ีคำ้ง คร้ังสุดทำ้ย 
97 ร.ต.อ. อภิเชษฐ์ ห้วยทรำย เมืองบุรีรัมย ์ บก.ตม.6  อ.หำดใหญ่  

จ.สงขลำ 
183,500 558,389  28 มิ.ย.2564 

98 พ.ต.ท. ชชัชำนน สิงห์ไพร โนนสุวรรณ สภ.ขนุหำญ  
จ.ศรีสะเกษ 

537,000 1,907,187  25 มิ.ย.2564 

99 จ.ส.ต. สภำ เกตุใหม ่ นปพ. สภ.เสิงสำง   
จ.นครรำชสีมำ 

404,700 1,739,200  28 มิ.ย.2564 

100 ส.ต.อ. ธวชัชยั ศรีสตัยำ หนองไมง้ำม บก.สส.ภ.3   
จ.นครรำชสีมำ 

294,200 1,081,909  25 มิ.ย.2564 

101 ร.ต.ต. กษิดิศ แสนแกว้ หนองไมง้ำม สภ.ศรีเทพ   
จ.เพชรบูรณ์ 

196,000 520,483  29 มิ.ย.2564 

102 พ.ต.ท. นิยม จนัทร์หำ หนองสองห้อง สภ.สะเดำ  
จ.สุรินทร์ 

552,000 1,593,437  25 มิ.ย.2564 

103 ร.ต.อ. อนุรักษ ์ ชำญนุวงศ ์ พลบัพลำชยั สภ.ช่องเม็ก  
จ.อุบลรำชธำนี 

243,700 874,837  30 มิ.ย.2564 

104 พ.ต.ท. ณฐัวฒิุ รุ่งเรือง ประโคนชยั สภ.โนนไทย   
จ.นครรำชสีมำ 

151,000 165,727  29 มิ.ย.2564 

105 ด.ต. ทตัพงศ ์ อำทวงั เมืองบุรีรัมย ์ สภ.สังขะ   
จ.สุรินทร์ 

248,200 778,450  25 มิ.ย.2564 

106 พ.ต.ต. ประกิจ ชอบขยนั โคกกระชำย สภ.คง  
จ.นครรำชสีมำ 

352,900 1,849,987  28 มิ.ย.2564 

107 ร.ต.ท. อคัรเดช เพง็วงษ ์ โคกกระชำย สภ.วงัน ้ ำเขียว   
จ.นครรำชสีมำ 

263,000 815,492  29 มิ.ย.2564 

108 พ.ต.ท. ยงยทุธ์ แซะจอหอ บำ้นด่ำน สภ.เทพสถิต   
จ.ชยัภูมิ 

336,000 639,731  25 มิ.ย.2564 

109 พ.ต.ท. อิทธิ แหวนโคกสูง พลบัพลำชยั สภ.น ้ ำเพียงดิน   
จ.แม่ฮ่องสอน 

348,200 971,746  25 มิ.ย.2564 

110 พ.ต.ต. ไพศำล ปันเร็ว โนนสุวรรณ สภ.พระทองค ำ 
จ.นครรำชสีมำ 

282,100 563,835  28 มิ.ย.2564 

111 พ.ต.ท. จกัรินทร์ พวงสมบติั บำ้นใหม่ฯ สภ.ชุมพวง   
จ.นครรำชสีมำ 

258,000 1,067,511  29 มิ.ย.2564 

112 จ.ส.ต. ปรีชำ วิริยกองเกิด ประโคนชยั กก.6 บก.ทล. 
 

217,300 1,427,879  29 มิ.ย.2564 

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

246,900 1,134,658  28 มิ.ย.2564 

114 ส.ต.อ. ณฐพรหม อุ่นพิทกัษส์กุล ล ำดวน สภ.จอหอ   
จ.นครรำชสีมำ 

282,600 866,073  25 มิ.ย.2564 

115 ส.ต.อ. ยทุธนำ ขมวดทรัพย ์ ล ำดวน สภ.กุมภวำปี   
จ.อุดรธำนี 

214,500 836,116  30 มิ.ย.2564 

116 ส.ต.ท. วีระวฒัน์ ชยัปัญหำ โนนเจริญ สภ.ประทำย   
จ.นครรำชสีมำ 

120,000 74,423  29 มิ.ย.2564 

117 พ.ต.ต. โกสินทร์ แจ่มทองหลำง โนนดินแดง สภ.เมืองนครรำชสีมำ 
จ.นครรำชสีมำ 

202,500 753,994  29 มิ.ย.2564 

118 พ.ต.ต. ณิชธร ปูรณะปัญญำ สภ.เมืองฯ ทล.2 กก.6 บก.ทล  
จ.บุรีรัมย ์

389,200 1,831,069  29 มิ.ย.2564 

119 พ.ต.ท. อรรณพ ม่ำนทอง คูเมือง สภ.บำ้นเหล่ือม   
จ.นครรำชสีมำ 

368,200 1,291,869  25 มิ.ย.2564 

120 จ.ส.ต. อดิศกัด์ิ ยนตส์ถิตยก์ุล บำ้นกรวด ทล.5 กก.3 บก.ทล.  
จ.ปรำจีนบุรี 

287,000 996,619  29 มิ.ย.2564 

121 ส.ต.ท. จีรวฒัน์ งดกระโทก หนองก่ี ภ.จว.นครรำชสีมำ  
จ.นครรำชสีมำ 

369,600 1,701,903  28 มิ.ย.2564 
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ล ำดบั ยศ นำม นำมสกุล สงักดัเดิม ยำ้ยไป หุ้น ตน้เงิน เคล่ือนไหว 
ท่ี      คงเหลือ ท่ีคำ้ง คร้ังสุดทำ้ย 
122 ร.ต.ท. สรวิศ ค ำเปล่ง โนนเจริญ สภ.สำขลำ   

จ.สมุทรปรำกำร 
420,000 1,463,491  28 มิ.ย.2564 

123 ร.ต.ท. ธวชัชยั บุญญพำพงศ ์ พลบัพลำชยั สภ.คลองไผ ่  
จ.นครรำชสีมำ 

304,900 1,544,398  29 มิ.ย.2564 

124 พ.ต.ท. วิชำญ ท่ำไม ้ หินเหลก็ไฟ สภ.พนมดงรัก   
จ.สุรินทร์ 

389,200 1,776,400  25 มิ.ย.2564 

125 ร.ต.อ. ปิยพงศ ์ จนัทร์ประเสริฐ ละหำนทรำย สภ.โคกสูง  
จ.สระแกว้ 

666,900 567,359  25 มิ.ย.2564 

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

343,200 1,133,869  25 มิ.ย.2564 

127 ร.ต.ท. วิษณุ วงษณ์รงค ์ นำโพธ์ิ สภ.โนนคูณ   
จ.ศรีสะเกษ 

273,200 1,222,610  25 มิ.ย.2564 

128 ร.ต.ท. ศกัดำ กองทอง คูเมือง สภ.ไทยเจริญ   
จ.ยโสธร 

193,500 293,553  28 มิ.ย.2564 

129 ร.ต.ท. นภดล อินทร์ทอง โคกกระชำย สภ.โดนเอำว ์  
จ.ศรีสะเกษ 

398,900 1,798,048  25 มิ.ย.2564 

130 ร.ต.ท. สิงห์ณพร ผิวข  ำ กระสงั ภ.จว.มุกดำหำร   
จ.มุกดำหำร 

269,000 752,156  25 มิ.ย.2564 

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

300,200 411,498  25 มิ.ย.2564 

132 พ.ต.ท. กมัปนำท แกว้ค  ำบง้ หนองก่ี บก.สส.ภ.3   
จ.นครรำชสีมำ 

430,000 706,466  28 มิ.ย.2564 

133 พ.ต.อ. สมภพ สงัขก์รทอง นำงรอง ภ.จว.นครรำชสีมำ   
จ.นครรำชสีมำ 

853,000 207,841  30 มิ.ย.2564 

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

457,000 683,900  25 มิ.ย.2564 

135 พ.ต.ท. สมรัก มูลหำร บำ้นกรวด สภ.แสนสุข   
จ.ชลบุรี 

906,000 719,455  25 มิ.ย.2564 

136 ร.ต.อ. สุร์พศั ผมหอม สตึก สภ.โนนนำรำยณ์   
จ.สุรินทร์ 

396,700 767,775  25 มิ.ย.2564 

137 ด.ต. วิชญภ์ำส โพธ์ิแกว้ นำงรอง สภ.ท่ำแซะ   
จ.ชุมพร 

393,000 1,724,310  25 มิ.ย.2564 

138 ร.ต.ท. พิศำล ช่วยรัมย ์ โคกกระชำย สภ.เมืองบวั  
จ.สุรินทร์ 

292,500 976,611  25 มิ.ย.2564 

139 พ.ต.ต. สุรสิทธ์ิ บุญเนตร นำโพธ์ิ สภ.โพนพิสัย   
จ.หนองคำย 

343,600 746,450  30 มิ.ย.2564 

140 ร.ต.อ. สรภสักรณ์ เลิศโสภณวฒัน์ เมืองบุรีรัมย ์ ตม.ทอ.กรุงเทพฯ 
บก.ตม.2 

394,300 1,819,794  25 มิ.ย.2564 

141 ร.ต.ท. สมปอง ขอ้สวำ่ง บำ้นใหม่ฯ สภ.ชุมพวง  
จ.นครรำชสีมำ 

324,800 1,344,362  28 มิ.ย.2564 

142 ร.ต.ท. สิปปวิชญ ์ พนูกลำ้ กระสงั สภ.ปรำสำท   
จ.สุรินทร์ 

361,600 1,884,676  25 มิ.ย.2564 

143 ร.ต.อ. สมศกัด์ิ เท่ียงดำห์ หนองไทร สภ.เสิงสำง   
จ.นครรำชสีมำ 

334,600 818,370  28 มิ.ย.2564 

144 ด.ต. ทศัน์พล พนูกลำง เมืองบุรีรัมย ์ สภ.บำงคลำ้  
จ.สุพรรณบุรี 

442,300 1,827,599  28 มิ.ย.2564 

145 ร.ต.ท. ค ำพอง ไฝดง ละหำนทรำย สภ.เอือดใหญ่  
จ.อุบลฯ 

366,700 1,878,795  30 มิ.ย.2564 

146 จ.ส.ต. มนูญ สร้อยจิตร ล ำดวน สภ.เมืองลีง  
จ.สุรินทร์ 

368,500 1,881,700  25 มิ.ย.2564 
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ล ำดบั ยศ นำม นำมสกุล สงักดัเดิม ยำ้ยไป หุ้น ตน้เงิน เคล่ือนไหว 
ท่ี      คงเหลือ ท่ีคำ้ง คร้ังสุดทำ้ย 
147 จ.ส.ต. นภำกรณ์ ปุลนัรัมย ์ ประโคนชยั สภ.ไมแ้ก่น   

จ.ปัตตำนี 
302,400 1,214,106  25 มิ.ย.2564 

148 ร.ต.ท. รถชสิทธ์ิ แสงกระโทก นำโพธ์ิ สภ.ชุมพวง   
จ.นครรำชสีมำ 

327,400 858,955  28 มิ.ย.2564 

149 ร.ต.ท. ไกรสร ค ำภำปัตน์ นำโพธ์ิ สภ.ช่องแม็ก  
จ.อุบลรำชธำนี 

349,000 1,209,559  30 มิ.ย.2564 

150 ร.ต.ท. สิทธิณฐั ประสีระตำ บำ้นใหม่ฯ สภ.นำเชือก  
จ.มหำสำรคำม 

331,000 853,541  28 มิ.ย.2564 

151 พ.ต.ต. พรเทพ พิชยักุล ล ำปลำยมำศ สภ.โนนสูง  
จ.นครรำชสีมำ 

379,000 1,907,952  29 มิ.ย.2564 

152 ร.ต.ท. วศิน รินสนัเทียะ โคกกระชำย สภ.วงัน ้ ำเขียว   
จ.นครรำชสีมำ 

365,200 971,373  29 มิ.ย.2564 

153 ร.ต.ท. ชำนนั โพธ์ิหลำ้ นำโพธ์ิ สภ.นำเชือก   
จ.มหำสำรคำม 

260,500 343,872  28 มิ.ย.2564 

154 ส.ต.ต. สุริยำ สุดโสม หนองไทร สภ.สีค้ิว   
จ.นครรำชสีมำ 

213,200 766,487  25 มิ.ย.2564 

155 ส.ต.ท. ฤทธิรงค ์ จนัผกัแวน่ ล ำปลำยมำศ สภ.เมืองนครรำชสีมำ  
จ.นครรำชสีมำ 

166,400 666,623  29 มิ.ย.2564 

156 ส.ต.ท. จงรัก หวงับุญ ทะเมนชยั สภ.ห้วยแถลง   
จ.นครรำชสีมำ 

230,100 1,055,355  30 มิ.ย.2564 

157 ส.ต.ท. ณฐัพล เหลำชยั เมืองบุรีรัมย ์ สภ.โชคชยั   
จ.นครรำชสีมำ 

225,000 267,196  28 มิ.ย.2564 

158 ส.ต.ท. ธนวตั ศิลปสุข หนองก่ี กก.ปพ.บก.สส. ภ.3 
จ.นครรำชสีมำ 

216,000 1,044,505  25 มิ.ย.2564 

159 ส.ต.ท. วิชชุกำย ขวำเนำว ์ โนนเจริญ สภ.เมืองชยัภูมิ   
จ.ชยัภูมิ 

158,300 579,895  25 มิ.ย.2564 

160 ส.ต.ท. วีระชน พลพรำหมณ์ นำโพธ์ิ สภ.แกง้สนำมนำง  
จ.นครรำชสีมำ 

227,500 1,099,321  28 มิ.ย.2564 

161 ส.ต.ท. ณฐัพล ประสำวะนงั สภ.บำ้นใหม่ฯ สภ.หนองสองห้อง  
จ.ขอนแก่น 

198,900 815,502  30 มิ.ย.2564 

162 ส.ต.ท. กฤษฎำ สวสัด์ิรัมย ์ ภ.จว.บุรีรัมย ์ สภ.ศรีมหำโพธิ 
จ.ปรำจีนบุรี 

221,000 1,148,5555  30 มิ.ย.2564 

163 ส.ต.ท. ชนภทัร วรรณพฒัน์ บำ้นใหม่ฯ สภ.พระอินทร์รำชำ  
จ.พระนครศรีอยธุยำ 

238,900 966,110  29 มิ.ย.2564 

164 ส.ต.ท. ฐำกูร ปุปะเท นปพ. สภ.วำปีปทุม 
จ.มหำสำรคำม 

165,900 ---  28 มิ.ย.2564  

165 ส.ต.ท. นครินทร์ แกว้ไทย ถำวร ศฝร.ภ.3.   
จ.นครรำชสีมำ 

135,000 276,397  25 มิ.ย.2564 

166 ส.ต.ท. สนิท ทนิรัมย ์ นำงรอง สภ.ขมุพลบุรี   
จ.สุรินทร์ 

150,000 313,790  25 มิ.ย.2564 

167 ส.ต.ท. สถำพร มีสำระพนัธ์ นำงรอง กก.สส.4 บก.สส.ภ.3 จ.
นครรำชสีมำ 

248,400 1,242,067  30 มิ.ย.2564 

168 ร.ต.ท. เอกวฒัน์ แกว้อมร ปะค ำ สภ.ยำงสีสุรำช   
จ.มหำสำรคำม 

267,400 480,195  28 มิ.ย.2564 

169 ส.ต.ท. จตุพร มณฑำสุวรรณ เมืองบุรีรัมย ์ สภ.หมูสี   
จ.นครรำชสีมำ 

229,000 348,375 28 มิ.ย.2564 

170 ส.ต.ต. เอกลกัษณ์ นอขนุทด เมืองบุรีรัมย ์ สภ.ปำกช่อง   
จ.นครรำชสีมำ 

170,000 552,127  28 มิ.ย.2564 

171 ร.ต.อ. ทองดี หดัที พทุไธสง สภ.นำเชือก  
จ.มหำสำรคำม 

333,600 1,581,960  28 มิ.ย.2564 
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ล ำดบั ยศ นำม นำมสกุล สงักดัเดิม ยำ้ยไป หุ้น ตน้เงิน เคล่ือนไหว 
ท่ี      คงเหลือ ท่ีคำ้ง คร้ังสุดทำ้ย 

172 ส.ต.ต. พงษว์ริศ รักษน์ำม บำ้นด่ำน สภ.หินดำด   
จ.นครรำชสีมำ 

148,000 348,026  25 มิ.ย.2564 

173 ส.ต.ท. พิชยัรัตน์ โชตินอก โคกกระชำย กก.สืบสวน  
ภ.จว.นครรำชสีมำ 

242,800 905,690  29 มิ.ย.2564 

174 ส.ต.ต. กรกฎ ทวยไธสง สตึก สภ.เจำะไอร้อง   
จ.นรำธิวำส 

109,200 119,420  29 มิ.ย.2564 

175 ส.ต.ท. ฉตัรชยั จนัวิเศษ กระสงั สภ.บ่อพำน   
จ.มหำสำรคำม 

223,000 1,196,164  28 มิ.ย.2564 

176 ส.ต.ต. ปิยะพงษ ์ หำดทรำย พทุไธสง สภ.บวัลำย   
จ.นครรำชสีมำ 

240,500 897,114  29 มิ.ย.2564 

177 ส.ต.ต. ภพธร พนูณรงค ์ สตึก สภ.เมืองพลบัพลำ   
จ.นครรำชสีมำ 

249,600 969,039  30 มิ.ย.2564 

178 ด.ต. ลิขิต ศรีโยธำ ภ.จว.บุรีรัมย ์ ทท.2 กก.บก.ทท.2  
จ.เชียงรำย 

318,700 1,275,389  29 มิ.ย.2564 

179 พ.ต.ท. สุวิทย ์ สีทำ หินเหลก็ไฟ สภ.เมือง  
จ.มหำสำรคำม 

362,900 1,873,115  28 มิ.ย.2564 

180 ส.ต.ท. เอกวิชญ ์ กลำงสนัเทียะ โนนสุวรรณ สภ.ปักธงชยั  
จ.นครรำชสีมำ 

155,700 374,914  29 มิ.ย.2564 

181 ร.ต.ท. โกมำตย ์ จนัทร์ดี หนองหงส์ สภ.ห้วยแถลง   
จ.นครรำชสีมำ 

319,900 1,383,153  30 มิ.ย.2564 

182 พ.ต.ท. พทุธรักษ ์ อำรยะรังสี หินเหลก็ไฟ สภ.กระชอน   
จ.นครรำชสีมำ 

491,700 468,553  29 มิ.ย.2564 

183 ร.ต.ท. ปรีชำ ชิณเกต ุ โนนเจริญ สภ.สังคม  
จ.หนองคำย 

305,500 836,270  28 มิ.ย.2564 

184 พ.ต.ท. กอบชยั สองจนัทึก บำ้นใหม่ฯ บก.สส.ภ.3  
จ.นครรำชสีมำ 

466,000 740,549  29 มิ.ย.2564 

185 ร.ต.ต. หญิงกฤษณำ ขนัอำษำ ภ.จว.บุรีรัมย ์ สภ.เมืองหนองคำย  
จ.หนองคำย 

122,800 459,194  30 มิ.ย.2564 

186 ด.ต. ธนเดช แกว้มณี โนนดินแดง สภ.บำงปะกง   
จ.ฉะเชิงเทรำ 

316,200 995,135  25 มิ.ย.2564 

187 พ.ต.ท. ศุภชยั ศรีหำจนัทร์ แคนดง สภ.ชุมพลบุรี  
จ.สุรินทร์ 

330,000 1,910,775  25 มิ.ย.2564 

188 ร.ต.อ. สุระ ศรีจินดำ สตึก สภ.โชคชยั  
จ.นครรำชสีมำ 

270,000 1,190,168  28 มิ.ย.2564 

189 ส.ต.ต. ศิลป์ชยั มีพนสัสกั ล ำปลำยมำศ สภ.ชำ้งเมือง   
จ.เชียงใหม่ 

141,700 661,882  28 มิ.ย.2564 

190 ส.ต.ท. โกวิท เซ็นนอก ละหำนทรำย สภ.หนองสองห้อง  
จ.ขอนแก่น 

178,100 1,174,165  30 มิ.ย.2564 

191 ส.ต.ท. ธวชัชยั ทรวงโพธ์ิ ละหำนทรำย สภ.โชคชยั  
จ.นครรำชสีมำ 

174,200 1,150,863  28 มิ.ย.2564 

192 ส.ต.ท. ภำณุวฒัน์ เล้ียงเชวงวงศ ์ หนองก่ี สภ.มะเริง  
จ.นครรำชสีมำ 

212,900 1,188,298  29 มิ.ย.2564 

193 ส.ต.ท. ธีรพงษ ์ โชคบณัฑิต สตึก สภ.สีชมพู   
จ.ขอนแก่น 

--- ---  30 มิ.ย.2564 

194 ส.ต.ท. ธีรวฒัน์ โคตะมูล สตึก สภ.ลำดใหญ่   
จ.ชยัภูมิ 

166,400 795,103  25 มิ.ย.2564 

195 ส.ต.ท. วชัรำ บุตรวระ สตึก สภ.เมืองยโสธร   
จ.ยโสธร 

211,900 1,025,978  28 มิ.ย.2564 

196 ส.ต.ท. อำทิตย ์ สิงห์พิลำ สตึก สภ.ธวชับุรี   
จ.ร้อยเอ็ด 

193,700 1,080,343  30 มิ.ย.2564 
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ล ำดบั ยศ นำม นำมสกุล สงักดัเดิม ยำ้ยไป หุ้น ตน้เงิน เคล่ือนไหว 
ท่ี      คงเหลือ ท่ีคำ้ง คร้ังสุดทำ้ย 
197 ส.ต.ท. มรรคพล สุดวิไล โคกกระชำย สภ.สูงเนิน   

จ.นครรำชสีมำ 
178,100 877,527  28 มิ.ย.2564 

198 ส.ต.ท. อนุชำ บุญอำรักษ ์ ล ำดวน สภ.ปำกช่อง  
จ.นครรำชสีมำ 

191,100 1,372,355  28 มิ.ย.2564 

199 ส.ต.ท. ศิรทชั มัง่มูล ห้วยรำช สภ.เมืองเลย  
จ.เลย 

87,100 124,095  29 มิ.ย.2564 

200 ส.ต.ท. ภพพงศ ์ พนัธ์ุมี โนนดินแดง สภ.มะเริง  
จ.นครรำชสีมำ 

127,200 488,470  29 มิ.ย.2564 

201 ส.ต.ท. ถำวร มำเมืองปัก โนนดินแดง สภ.วงัน ้ ำเขียว   
จ.นครรำชสีมำ 

167,700 910,319  29 มิ.ย.2564 

202 ส.ต.ท. ทรงศกัด์ิ สงนำงรอง โนนดินแดง สภ.วงัน ้ ำเขียว   
จ.นครรำชสีมำ 

166,400 910,319  29 มิ.ย.2564 

203 ส.ต.ท. น ำชยั สุนเจิม ชุมแสง สภ.พยคัฆภูมิพิสัย   
จ.มหำสำรคำม 

87,100 363,675  28 มิ.ย.2564 

204 พ.ต.ท. จกัรกฤษณ์ ศรีสุนทร คูเมือง กก.สส.3 บก.สส.ภ.3  
จ.นครรำชสีมำ 

354,000 210,651  29 มิ.ย.2564 

205 ส.ต.ท. ทศพล ดิเรกโภค กระสงั ภ.จว.ชยัภูมิ  
จ.ชยัภูมิ 

177,000 1,046,315  25 มิ.ย.2564 

206 ส.ต.ต. เทียนชยั ศิมมำวงศ ์ ภ.จว.บุรีรัมย ์ ภ.จว.ชยัภูมิ  
จ.ชยัภูมิ 

153,400 722,244  25 มิ.ย.2564 

207 ส.ต.ท. ชยัรัฐฎ ์ วนัทอง ถำวร สภ.กนัทรลกัษณ์   
จ.ศีรษะเกษ 

212,000 703,805  25 มิ.ย.2564 

208 ร.ต.อ. สมประสงค ์ วงศห์ำแกว้ หนองหงส์ สภ.ห้วยแถลง  
จ.นครรำชสีมำ 

166,200 425,303  30 มิ.ย.2564 

209 ส.ต.ต. พชร บุนนำค ห้วยรำช สภ.เมืองกำญจนบุรี   
จ.กำญจนบุรี 

182,000 865,963  28 มิ.ย.2564 

210 ร.ต.อ. คเชนทร์ สวยสะอำด หนองไมง้ำม นว.สบ.2 ผบช.3  
จ.นครรำชสีมำ 

382,800 1,971,734  29 มิ.ย.2564 

211 จ.ส.ต. หญิงสิรินพชัร ชำติพิพฒัน์พร ภ.จว.บุรีรัมย ์ ภ.จว.สุรินทร์  
จ.สุรินทร์ 

170,000 524,939  25 มิ.ย.2564 

212 พ.ต.ท. กิตติศกัด์ิ สุวรรณธำดำ ล ำปลำยมำศ สภ.สวำ่งวรวงศ ์ 
จ.อุบลรำชธำนี 

249,000 1,168,278  30 มิ.ย.2564 

213 พ.ต.ท. อำวฒิุ อ่อนวรรณะ เมืองบุรีรัมย ์ สภ.บำ้นหันห้วยทรำย  
จ.นครรำชสีมำ 

236,500 1,193,900   1 ก.ค.2564 

         รวม   213 รำย        เป็นเงินตน้คำ้งช ำระจ ำนวน      232,326,095.- บำท 
 

สหกรณ์ฯ เรียกเก็บเงินจำกผูค้  ้ำประกนัตำมค ำยนิยอมของสมำชิกใหห้กัช ำระหน้ี มีรำยละเอียดดงัน้ี 
เก็บหน้ีจำกผูค้  ้ำประกนั สรุปรำยละเอียดไดด้งัน้ี ( ณ  31 กรกฎำคม 2564 ) 

ล ำดบั 
ท่ี 

ยศ นำม นำมสกุล หน้ีคำ้งช ำระ 
คงเหลือยกมำ 

ช ำระ 
รำยเดือน 

ช ำระระหวำ่งปี 

(ตั้งแต่ 1 ต.ค.2563 – 31 ก.ค.2564) 
หน้ีคงเหลือ 

เงินตน้ ดอกเบ้ีย ดอกคำ้ง 

1 จ.ส.ต. สำกล สวำ่งศรี 16,627 1,300 12,279 721 --- 4,348 
2 ด.ต. สำมำรถ เฉือยไธสง 86,803 2,000 14,822 5,178 --- 71,981 
3 ด.ต. อุบลเวทย ์ วเิศษนคร 853,135 8,500 27,097 54,303 --- 826,038 
4 ด.ต. วรำพงษ ์ แสนรัมย ์ 212,794 6,000 47,634 12,366 --- 165,160 
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ล ำดบั 
ท่ี 

ยศ นำม นำมสกุล หน้ีคำ้งช ำระ 
คงเหลือยกมำ 

ช ำระ 
รำยเดือน 

ช ำระระหวำ่งปี 

(ตั้งแต่ 1 ต.ค.2563 – 31 ก.ค.2564) 
หน้ีคงเหลือ 

เงินตน้ ดอกเบ้ีย ดอกคำ้ง 

5 จ.ส.ต. ไตรรัตน์ โพธ์ิเกำะ 303,841 3,000 10,694 19,306 --- 293,147 
6 ร.ต.ท. ขจรภพ บ ำเพญ็พงษ ์ 67,321 2,500 21,264 3,736 --- 46,057 
7 ร.ต.ต. มงักร วฒันะ 1,587,377 12,000 18,058 101,942 --- 1,569,319 
8 ด.ต. อร่ำม ชยัช่วย 629,971 14,400 20,709 8,091 --- 609,262 
9 ร.ต.ต. บุญช่วย ช ำรัมย ์ 2,025,623 28,100 --- 28,100 37,303 2,025,623 
    5,783,492 77,800 172,557 233,743 37,303 5,610,935 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทรำบ 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.15  เร่ืองโครงการเงนิฝากสะสมทรัพย์ครบ  24 งวดเดือน 
  ดว้ยโครงกำรเงินฝำกสะสมทรัพย ์ 24 งวดเดือน ครบก ำหนดจ่ำยคืนให้กบัสมำชิก จ ำนวน  15 รำย เป็นเงินตน้
พร้อมดอกเบ้ียเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน  749,413.38 บำท (เจ็ดแสนส่ีหม่ืนเกำ้พนัส่ีร้อยสิบสำมบำทสำมสิบแปดสตำงค์) สหกรณ์ฯ     
จะโอนเงินฝำกสะสมทรัพยใ์ห้กบัสมำชิกโดยวิธีจ่ำยตรงเขำ้บญัชีตำมท่ีสมำชิกแจง้หมำยเลขบญัชีไว ้ในวนัจนัทร์ท่ี  2 สิงหำคม 
25564 โดยจะแจง้รำยช่ือสมำชิกท่ีไดรั้บเงินฝำกสะสมทรัพยใ์นเวบ็ไซดข์องสหกรณ์ฯ ท่ี WWW.BURIRAMPOLICE-CO-OP.COM 
และทำงเวบ็ไซดต์ ำรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมยท่ี์ WWW.BURIRAM-POLICE.COM 

ส ำหรับสมำชิกท่ีมีควำมประสงค์จะสมคัรเงินฝำกสะสมทรัพย ์ให้ส่งใบสมคัรมำท่ีสหกรณ์ฯ ภำยในวนัท่ี 3    
ของทุกเดือน เพ่ือท่ีสหกรณ์ฯ จะไดท้ ำรำยกำรหกัเงินส่งใหก้บักำรเงิน ภ.จว.บุรีรัมย ์ต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทรำบ 
มติท่ีประชุม รับทรำบ   
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.16   เร่ืองรายงานทายาทช าระหนี ้
  สืบเน่ืองจำกกรณีสมำชิกเสียชีวติ จ ำนวน  3 รำย และยงัมีหน้ีคำ้งช ำระอยูก่บัสหกรณ์ฯ คือ 
  1. ร.ต.อ.พีระพล  สิทธะนะ ทำยำทไดน้ ำเงินมำช ำระหน้ีทั้งหมดเรียบร้อยแลว้ เป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียจ ำนวน  
158,529.- บำท  เม่ือวนัท่ี  30 มิถุนำยน 2564 
  2. ด.ต.ประกิจ  ยนึประโคน ทำยำทไดน้ ำเงินมำช ำระหน้ีทั้งหมดเรียบร้อยแลว้ เป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียจ ำนวน  
79,873.- บำท เม่ือวนัท่ี  13 กรกฎำคม 2564 
  3. ด.ต.ศิรำวุธ  หลอดทอง ทำยำทไดน้ ำเงินมำช ำระหน้ีบำงส่วนจ ำนวน  3,000.- บำท ปัจจุบนัมีหน้ีคำ้งช ำระ   
เป็นเงินตน้ จ ำนวน  200,226.- บำท ทำยำทแจง้วำ่เม่ือไดรั้บเงินช่วยเหลือจำกทำงรำชกำรจะน ำเงินมำช ำระหน้ีในส่วนท่ีคำ้งอยูก่บั
สหกรณ์ฯ ต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทรำบ 
มติท่ีประชุม รับทรำบ   

 
 
 
 
 

http://www.burirampolice-co-op.com/
http://www.buriram-police.com/
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พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.17  เร่ืองสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากดั แจ้งปรับลดอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ 
  ตำมท่ีสหกรณ์ฯ ไดท้ ำหนงัสือขอควำมอนุเครำะห์ ขอใหส้หกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหำดไทย จ ำกดั พิจำรณำ
ปรับลดอตัรำดอกเบ้ียเงินกูใ้หก้บัสหกรณ์ฯ นั้น 
  บดัน้ี ไดรั้บหนงัสือแจง้จำกสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหำดไทยฯ ท่ี มท.0203(ส)/3821 ลงวนัท่ี  9 กรกฎำคม 
2564  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้มีมติรับทรำบและเห็นชอบปรับลดอัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมจำกเดิมร้อยละ 3.20             
เป็นร้อยละ 3.00 ต่อปี มีผลตั้งแต่  1 กรกฎำคม 2564 เป็นตน้ไป (รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรท่ีแนบ) ซ่ึงจะท ำให้สหกรณ์ฯ          
มีตน้ทุนค่ำใชจ่้ำยลดลงต่อเดือนจ ำนวน  4,474.58 บำท ลดลงต่อปีจ ำนวน  53,695.- บำท  

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทรำบ 
มติท่ีประชุม รับทรำบ   
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ระเบียบวาระที ่ 4  เร่ืองเพ่ือพจิารณา 
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.1  เร่ืองการพจิารณารับสมาชิกเข้าใหม่ 
  ดว้ยมีขำ้รำชกำรต ำรวจในสังกดัต ำรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมยส์มคัรเป็นสมำชิก  1 รำย สหกรณ์ฯ ไดต้รวจสอบ
คุณสมบติัครบถว้นแลว้ ไม่ผิดขอ้บงัคบัแต่อยำ่งใดขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำตำมรำยช่ือดงัน้ี 
ล ำดบัท่ี ยศ  นำม นำมสกุล อำย ุ สงักดั ค่ำหุ้น หมำยเหตุ 

1 ด.ต.กิจพิบูลยภ์พ อำภรณ์รัมย ์ 40 สภ.เมืองบุรีรัมย ์ 2,300 ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ 
      รำยละ  20  บำท 
 สมำชิกสมคัรใหม ่   1 รำย  เพ่ิม / เดือน 2,300  

 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำ 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.2  เร่ืองสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ 
  ดว้ยมีสมำชิกขอลำออกจำกสหกรณ์ฯ จ ำนวน  1 รำย  มีรำยละเอียดดงัน้ี 

ล ำดบัท่ี ยศนำม            นำมสกลุ สงักดั หุ้น หน้ี 
1 ร.ต.อ.วชัรพงษ ์ อรุณไพร 

สมำชิกเลขทะเบียน 2817 
ต่ำงจงัหวดั 266,400 266,174 

 

  ทั้งน้ี สมำชิกไม่ติดภำระผูค้  ้ำประกนัแต่อยำ่งใด 
  ตามข้อบังคับ ข้อ 40. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนีสิ้นอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค า้ประกัน 
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรและเม่ือคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้สอบสวน
พิจำรณำเห็นวำ่เป็นกำรชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญำตแลว้ จึงใหถื้อวำ่ออกจำกสหกรณ์ได ้
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำ 
มติท่ีประชุม อนุมติัในหลกักำรใหส้มำชิกลำออกได ้แต่ทั้งน้ีสมำชิกตอ้งน ำเงินมำช ำระหน้ีท่ีคำ้งใหเ้สร็จส้ินก่อน จึงใหอ้อก
จำกกำรเป็นสมำชิก 
 
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.3  เร่ืองสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 
  1. ร.ต.อ.ณรินทร์  รังสูงเนิน ต ำแหน่ง รอง สว.(สส.) สังกดั สภ.ปะค ำ สมำชิกเลขทะเบียน 2054 อำยุ  59 ปี 
เสียชีวติเม่ือวนัท่ี  23 มิถุนำยน 2564 สำเหตุกำรเสียชีวติเน่ืองจำกป่วยดว้ยโรคมะเร็งล ำไส ้มีรำยละเอียดทุนเรือนหุ้นและหน้ีคงเหลือ 
ดงัน้ี 
1. รายละเอยีดหนีเ้งนิกู้ประเภทต่างๆ   
     1.1 เงินกูส้ำมญัคำ้งช ำระเป็นเงินตน้ จ ำนวน 1,451,133.- บำท 
     1.2 เงินกูเ้พ่ือซ้ือำวธุปืนคำ้งช ำระเป็นเงินตน้ จ ำนวน 9,614.- บำท 
               รวม  2 รำยกำร เป็นเงิน จ ำนวน 1,460,747.- บำท 
   

2. สหกรณ์ฯ ขอหักช าระหนีต้ามล าดบั ดงันี ้   
     2.1 ทุนเรือนหุ้น  จ ำนวน 484,600.- บำท 
     2.2 เงินฝำกออมทรัพยพิ์เศษ (เพ่ือควำมมัน่คง) ยงัไม่รวมดอกเบ้ีย จ ำนวน 70,000.- บำท  
     2.3 เงินช่วยเหลือจำกเงินทุนสวสัดิกำรสมำชิกผูค้  ้ำประกนัเงินกู ้ จ ำนวน 630,000.- บำท 
     2.4 เงินทุนสำธำรณประโยชน์เพ่ือสงเครำะห์เก่ียวกบักำรศพของสมำชิก จ ำนวน 30,000.- บำท 
     2.5 เงินประกนัชีวิตกลุ่มฯ (600,000) ช ำระเท่ำท่ีเป็นหน้ี จ ำนวน 246,147.- บำท 
               รวม  5 รำยกำร เป็นเงิน จ ำนวน 1,460,747.- บำท 
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เม่ือหกักลบลบหน้ีตำมล ำดบัแลว้ไม่มีหน้ีคำ้งช ำระกบัสหกรณ์ฯ แต่อยำ่งใด ทำยำทจะไดรั้บเงินประกนัชีวิตกลุ่ม
ส่วนท่ีเหลือจำกกำรช ำระหน้ีจ ำนวน  353,853.- บำท  
 

  2. ร.ต.ท.วษิณุ  ปำนะโปย ขำ้รำชกำรบ ำนำญ สงักดั สภ.บำ้นกรวด สมำชิกเลขทะเบียน 1754 อำย ุ 64 ปี เสียชีวิต
เม่ือวนัท่ี  30 มิถุนำยน 2564 สำเหตุกำรเสียชีวติเน่ืองจำกติดเช้ือแบคทีเรียในกระแสเลือด มีรำยละเอียดทุนเรือนหุ้นและหน้ีคงเหลือ 
ดงัน้ี 
1. รายละเอยีดหนีเ้งนิกู้ประเภทต่างๆ   
     1.1 เงินกูส้ำมญัคำ้งช ำระเป็นเงินตน้ จ ำนวน 347,612.- บำท 
   

2. สหกรณ์ฯ ขอหักช าระหนีต้ามล าดบั ดงันี ้   
     2.1 ทุนเรือนหุ้น (528,700) ช ำระเท่ำท่ีเป็นหน้ี จ ำนวน 347,612.- บำท 
  หน้ีหมด 

 

  เม่ือหักกลบลบหน้ีตำมล ำดับแล้วไม่มีหน้ีค้ำงช ำระกับสหกรณ์ฯ แต่อย่ำงใด ทำยำทจะได้รับเงินค่ำหุ้น           
ส่วนท่ีเหลือจำกกำรช ำระหน้ี จ ำนวน  181,088.- บำท เงินทุนสำธำรณประโยชน์เพ่ือสงเครำะห์เก่ียวกบัศพของสมำชิก จ ำนวน  
30,000.- บำท และเงินประกนัชีวติกลุ่ม จ ำนวน  400,000.- บำท รวม  3 รำยกำร เป็นเงินจ ำนวนทั้งส้ิน  611,088.- บำท  
 

  3. ด.ต.เด่น  ปรักเอโก สมำชิกต่ำงจงัหวดั เลขทะเบียน 5439 อำยุ  47 ปี เสียชีวิตเม่ือวนัท่ี  2 กรกฎำคม 2564       
มีรำยละเอียดทุนเรือนหุน้และหน้ีคงเหลือ ดงัน้ี 
1. รายละเอยีดหนีเ้งนิกู้ประเภทต่างๆ   
     1.1 เงินกูส้ำมญัคำ้งช ำระเป็นเงินตน้ จ ำนวน 1,659,835.- บำท 
   

2. สหกรณ์ฯ ขอหักช าระหนีต้ามล าดบั ดงันี ้   
     2.1 ทุนเรือนหุ้น จ ำนวน 423,400.- บำท 
     2.2 เงินฝำกออมทรัพยพิ์เศษ (เพ่ือควำมมัน่คง) ยงัไม่รวมดอกเบ้ีย    จ ำนวน 70,000.- บำท 
     2.3 เงินช่วยเหลือจำกเงินทุนสวสัดิกำรสมำชิกผูค้  ้ำประกนัเงินกู ้ จ ำนวน 630,000.- บำท 
     2.4 เงินทุนสำธำรณประโยชน์เพ่ือสงเครำะห์เก่ียวกบัศพของสมำชิก จ ำนวน 30,000.- บำท 
     2.5 เงินประกนัชีวิตกลุ่ม (600,000) ช ำระเท่ำท่ีเป็นหน้ี (ยงัไม่รวมดอกเบ้ีย) จ ำนวน 506,435.- บำท 
               รวม  5 รำยกำร เป็นเงิน จ ำนวน 1,659,835.- บำท 

 

  เม่ือหกักลบลบหน้ีตำมล ำดบัแลว้ไม่มีหน้ีคำ้งช ำระกบัสหกรณ์ฯ แต่อยำ่งใด ทำยำทจะไดรั้บเงินประกนัชีวิตกลุ่ม
ท่ีเหลือจำกกำรช ำระหน้ี จ ำนวน  93,565.- บำท  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำ 
มติท่ีประชุม อนุมติัและใหด้ ำเนินกำรตำมระเบียบและขอ้ก ำหนดของสหกรณ์ฯ 
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.4  เร่ืองรายงานสมาชิกเพิม่ค่าหุ้นรายเดือน 
  ดว้ยมีสมำชิกแจง้ควำมประสงค์ขอเพ่ิมค่ำหุ้นรำยเดือนจ ำนวน  10 รำย เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน  13,200.- บำท 
(หน่ึงหม่ืนสำมพนัสองร้อยบำทถว้น) มีรำยละเอียดดงัน้ี 
ล ำดบั ยศ  นำม นำมสกุล เดิม เพ่ิมเป็น ล ำดบั ยศ  นำม นำมสกุล เดิม เพ่ิมเป็น 
ท่ี   (บำท) (บำท) ท่ี   (บำท) (บำท) 
 สภ.บ้านด่าน     สภ.ประโคนชัย    
1 ส.ต.อ.กิตติกวนิ กฤติเดชโภคินนัท ์ 1,300 1,800 3 ร.ต.อ.สุเทพ ทองประดบั 2,300 3,000 
 สภ.นางรอง    4 พ.ต.ท.ศิริชยั เจริญศิริ 9,000 15,000 
2 ร.ต.ต.วงศพนัธ์ วิเศษสกุลวงศ ์ 5,000 8,000      
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ล ำดบั ยศ  นำม นำมสกุล เดิม เพ่ิมเป็น ล ำดบั ยศ  นำม นำมสกุล เดิม เพ่ิมเป็น 
ท่ี   (บำท) (บำท) ท่ี   (บำท) (บำท) 
 สภ.ล าปลายมาศ     บ านาญ    
5 ส.ต.อ.นนัทพน ค ำละออ 1,300 1,800 9 ร.ต.ต.ธนะสิทธ์ิ บุทศรี 1,800 2,000 
6 ส.ต.อ.ทนงศกัด์ิ นำไพรวนั 1,300 1,800  สหกรณ์    
 สภ.บ้านกรวด    10 นำงมะณี ยิง่งำม 1,000 1,300 
7 ด.ต.สุนำ ฉลวยแสง 1,800 2,300      
 สภ.ปะค า         
8 พ.ต.อ.จุลฑิตย ์ กิตติรงค ์ 3,000 4,000      

 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำ 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.5  เร่ืองสมาชิกสมคัรเงนิฝากสะสมทรัพย์ 
        ดว้ยมีสมำชิกแจง้ควำมประสงค์สมคัรเงินฝำกสะสมทรัพยจ์ ำนวน  10 รำย เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน  86,500.- บำท   
(แปดหม่ืนหกพนัหำ้ร้อยบำทถว้น) มีรำยละเอียดดงัน้ี 
ล ำดบั 
ท่ี 

ยศ  นำม นำมสกุล เลข 
ทะเบียน 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

ล ำดบั 
ท่ี 

ยศ  นำม นำมสกุล เลข
ทะเบียน 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

 สภ.เมืองบุรีรัมย์     สภ.หนองกี่    
1 ร.ต.อ.วรุตม ์ ยตุสะธรรม 4514 3,000 6 ร.ต.ท.วรวฒิุ โสนนอก 3592 4,000 
 สภ.ล าปลายมาศ     สภ.พุทไธสง    
2 ด.ต.ธงชยั เมืองจนัทร์ 5248 2,000 7 ร.ต.ต.ประชำกร กอไธสง 2457 1,500 
 สภ.นางรอง    8 ด.ต.หญิงอ ำไพ กอไธสง 3659 1,500 
3 ด.ต.บุญเลิศ ยวนกูล 3885 2,000  สภ.เฉลมิฯ    
 สภ.หนองกี่    9 พ.ต.อ.มำนิตย ์ สร้อยจิตร 6922 5,000 
4 ด.ต.เรืองฤทธ์ิ สีเกำะ 4331 8,000  สภ.หนองสองห้อง    
5 ด.ต.ไพฑูรย ์ วิชำเกวียน 4547 2,500 10 ร.ต.อ.อนนัท ์ ศรีเสน 5111 2,000 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำ 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.6  เร่ืองสมาชิกขอลดการส่งงวดช าระหนีเ้งนิกู้สามญั 
  ดว้ย ด.ต.บุญสืบ  ช่ืนใจดี ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะค ำ สมำชิกเลขทะเบียน 3030 ไดรั้บค ำสั่งจำกสภ.ปะค ำ   
ท่ี 63/2564 ลงวนัท่ี  17 พฤษภำคม 2564 อนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำรเพ่ือไปประกอบอำชีพอ่ืนได ้ ทั้ งน้ีตั้งแต่วนัท่ี  1 มิถุนำยน 
2564 เป็นตน้ไป  ด.ต.บุญสืบฯ มีควำมประสงคข์อตดัช ำระหน้ีเงินกูส้ำมญับำงส่วนจ ำนวน  500,000.- บำท เพ่ือขอลดกำรส่งงวด
ช ำระหน้ี เน่ืองจำก ด.ต.บุญสืบฯ ไดรั้บเงินเดือนลดลงจำกเดิมเดือนละ  33,198.- บำท ลดลงเหลือเดือนละ  21,505.- บำท 
  สหกรณ์ฯ ตรวจสอบแล้ว ด.ต.บุญสืบฯ มีหน้ีเงินกู้สำมัญค้ำงช ำระเป็นเงินต้นจ ำนวน  1,866,026.- บำท          
ตำมสญัญำส่งช ำระหน้ีงวดรำยเดือนเท่ำกนังวดละ  19,700.- บำท จ ำนวน  171 งวด  ด.ต.บุญสืบฯ ตดัช ำระหน้ีเงินกูส้ำมญัเป็นเงินตน้
พร้อมดอกเบ้ีย จ ำนวน  500,000.- บำท เหลือหน้ีคำ้งช ำระเป็นเงินตน้ จ ำนวน  1,366,026.- บำท สหกรณ์ฯ ไดค้  ำนวณกำรส่งงวด
ช ำระหน้ีแลว้ ด.ต.บุญสืบฯ สำมำรถลดกำรส่งช ำระหน้ีงวดรำยเดือนจำกเดิมงวดละ  19,700.- บำท ลดลงเหลืองวดละ  14,600.- บำท 
หน้ีหมดภำยในอำยุ  65 ปี ตำมสัญญำเดิมได ้ ซ่ึงในกำรขอลดกำรส่งงวดช ำระหน้ีในคร้ังน้ี ด.ต.บุญสืบฯ ไดแ้จง้ให้ผูค้  ้ ำประกนั      
ทุกรำยรับทรำบแลว้ 
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คณะกรรมกำรเงินกู้ได้ร่วมกันพิจำรณำเบ้ืองต้นแล้วเห็นว่ำ ในกำรขอลดกำรส่งงวดช ำระหน้ีในคร้ังน้ี             
ด.ต.บุญสืบฯ สำมำรถส่งช ำระหน้ีหมดตำมสญัญำเดิมได ้จึงเห็นควรใหล้ดกำรส่งงวดช ำระหน้ีตำมท่ีขอมำ 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำ 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.7  เร่ืองขอรับเงนิช่วยเหลือกรณสีมาชิกได้รับบาดเจบ็จากการปฏบิัตหิน้าที่ 
ดว้ยไดรั้บหนังสือจำก พ.ต.อ.ศิริวฒัน์  สมกิจศิริ ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย ์ขอรับเงินช่วยเหลือกรณีสมำชิกไดรั้บ

บำดเจ็บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี รำย ด.ต.สน  ปินะกำพงั ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองบุรีรัมย ์สมำชิกเลขทะเบียน 5230 โดยแนบ
เอกสำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำเป็นหนังสือรำยงำนขอ้มูลได้รับบำดเจ็บจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและขอรับเงินช่วยเหลือจำก
ผูบ้งัคบับญัชำ,ใบรับรองแพทย ์และส ำเนำค ำสัง่ผูบ้งัคบับญัชำในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีมำประกอบกำรขอรับเงินช่วยเหลือจำกสหกรณ์ฯ 
ตำมระเบียบดว้ยแลว้ (รำยละเอียดปรำกฏในเอกสำรหนำ้ 29) 

คณะกรรมกำรเงินกูไ้ดร่้วมกนัพิจำรณำเบ้ืองตน้แลว้เห็นวำ่ เอกสำรท่ีสมำชิกแนบมำประกอบกำรพิจำรณำขอรับ
เงินช่วยเหลือครบถว้น และจำกกำรตรวจสอบตำมใบรับรองแพทย ์แพทยไ์ดล้งควำมเห็นวำ่บำดเจ็บทำงสมองเล็กนอ้ย ผูป่้วยไดม้ำ
รับกำรตรวจรักษำในวนัน้ีจริง (28 มิถุนำยน 2564) สมควรหยุดพกัตั้งแต่วนัท่ี  28 มิถุนำยน 2564 ถึงวนัท่ี  5 กรกฎำคม 2564         
รวม  8 วนั 
  ตำมระเบียบวำ่ดว้ยกำรใชทุ้นสำธำรณประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือสมำชิกกรณีไดรั้บบำดเจ็บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 
ขอ้ 4. กำรให้ควำมช่วยเหลือสมำชิกกรณีไดรั้บบำดเจ็บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำร ให้มีสิทธ์ิไดรั้บเงินสวสัดิกำรตำมหลกัเกณฑ ์
ดงัน้ี 

 (1) สมำชิกไดรั้บบำดเจบ็ไม่สำหสัใหมี้สิทธ์ิไดรั้บเงินสวสัดิกำรตำมหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
      1.1 สมำชิกบำดเจ็บรักษำตวั    1–5 วนั ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิกำรไม่เกิน 2,000 บำท 
      1.2 สมำชิกบำดเจ็บรักษำตวั    6–10 วนั ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิกำรไม่เกิน 3,000 บำท 
      1.3 สมำชิกบำดเจ็บรักษำตวั 11–20 วนั ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิกำรไม่เกิน 4,000 บำท 
(2) สมำชิกบำดเจ็บรักษำตวัเกินกวำ่  20 วนั หรือจนประกอบกรณียกิจตำมปกติไม่ไดเ้กินกวำ่  20 วนั ใหไ้ดรั้บ

เงินสวสัดิกำรไม่เกิน  10,000 บำท 
  (3) สมำชิกบำดเจ็บไดรั้บอนัตรำยสำหสัจนสูญเสียอวยัวะ หรือทุพพลภำพ หรือเจ็บป่วยเร้ือรังซ่ึงอำจถึง 
ตลอดชีวติ ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิกำรไม่เกิน  20,000 บำท 
  จำกระเบียบดังกล่ำวข้ำงต้น แพทยไ์ด้ลงควำมเห็นให้ ด.ต.สนฯ พกัรักษำตัวเป็นเวลำ  8 วนั จะได้รับเงิน
ช่วยเหลือจำกสหกรณ์ฯ จ ำนวน  3,000.- บำท 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำ 
มติท่ีประชุม อนุมติัเงินช่วยเหลือใหก้บั ด.ต.สน  ปินะกำพงั เป็นเงินจ ำนวน  3,000.- บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 29 - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.8  เร่ืองขอจัดท าโครงการจัดหาเส้ือเป็นของทีร่ะลกึเพ่ือมอบเป็นสวสัดิการข้าราชการต ารวจเกษียณอายุราชการ 

  ดว้ยต ำรวจภูธรจังหวดับุรีรัมย ์ร่วมกบัสหกรณ์ออมทรัพยต์  ำรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์จ ำกดั ก ำหนดแผนกำร
ปฏิบติัรำชกำรในกำรยกระดบัคุณภำพชีวิตของขำ้รำชกำรต ำรวจ โดยจดัสวสัดิกำรในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวญัและ
ก ำลงัใจใหก้บัขำ้รำชกำรต ำรวจและผูป้ฏิบติังำน และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจท่ี 3 ของสหกรณ์ฯ ในกำรพฒันำระบบกำรเงินและ
สวสัดิกำรตำมโครงกำรให้สวสัดิกำรแก่สมำชิก  จึงไดจ้ดัท ำโครงกำรจดัหำเส้ือเป็นของท่ีระลึกเพ่ือมอบเป็นสวสัดิกำรขำ้รำชกำร
ต ำรวจเกษียณอำยรุำชกำร เพ่ือเป็นกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจใหก้บัขำ้รำชกำรต ำรวจและผูป้ฏิบติังำนท่ีปฏิบติังำนจนครบเกษียณอำยุ
รำชกำรและช่วยลดค่ำครองชีพใหก้บัขำ้รำชกำรต ำรวจและสมำชิกสหกรณ์ฯ โดยงบประมำณในกำรจดัท ำโครงกำรดงักล่ำว จ ำนวน  
200,000.- บำท (สองแสนบำทถว้น) รำยละเอียดปรำกฏในเอกสำรหนำ้ 30 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำ 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
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พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.9  เร่ืองการพจิารณามอบอ านาจบุคคลลงนามเปิดเผยข้อมูล 

ดว้ยธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรไดป้ระสำนกบัสหกรณ์ฯ ขอเอกสำรเพ่ิมเติมเพ่ือขอสินเช่ือ  
ในกำรขอลดอตัรำดอกเบ้ียสินเช่ือประเภทตัว๋สัญญำใชเ้งิน ซ่ึงตอ้งมีส่ิงท่ีส่งมำดว้ยเพ่ิมเติมคือตอ้งมีกำรมอบหมำยบุคคลผูมี้อ ำนำจ
ในกำรลงนำมในหนงัสือใหค้วำมยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลเครดิต 

จึงขอท่ีประชุมพิจำรณำแต่งตั้ งผูมี้อ  ำนำจลงนำมในหนังสือให้ควำมยินยอมเปิดเผยขอ้มูลเครดิตกบัธนำคำร    
เพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบหมำยให้ พ.ต.อ.นิธิศ  ปิติธีรโชติ ประธำนกรรมกำร เป็นผูมี้อ ำนำจลงนำม       
ในหนงัสือใหค้วำมยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลเครดิตกบัธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.10  เร่ืองขอแจ้งหนังสือยืนยนัลูกหนี,้ทุนเรือนหุ้น และเงนิฝากสะสมทรัพย์ 
ดว้ยวนัส้ินปีทำงบญัชีของสหกรณ์ฯ ส้ินสุด ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน ของทุกปี คุณเอ่ียม  จนัทเ์ทวนุมำส ผูส้อบบญัชี 

ไดอ้นุญำตใหส้หกรณ์ฯ แจง้หนงัสือยืนยนัลูกหน้ี,ทุนเรือนหุ้น และเงินฝำกสะสมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2564 ให้กบัสมำชิก
ทุกรำยได ้โดยผูส้อบบญัชีจะท ำกำรตรวจสอบรำยละเอียดทุกรำยก่อนท่ีจะให้สหกรณ์ฯ ด ำเนินกำรจดัส่งหนงัสือยืนยนัยอดให้กบั
สมำชิก และเม่ือผูส้อบบญัชีไดท้ ำกำรตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ สหกรณ์ฯ จะแจง้ใหแ้ต่ละสภ. มำรับหนงัสือยนืยนัลูกหน้ีทุนเรือนหุ้น 
และเงินฝำกสะสมทรัพย ์เพ่ือใหส้มำชิกตรวจสอบควำมถูกตอ้งต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำ 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.11  เร่ืองบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 
   ตำมประกำศสหกรณ์ออมทรัพยต์  ำรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์จ ำกดั ลงวนัท่ี  30 มิถุนำยน 2564 ไดป้ระกำศรำยช่ือ 

ผูผ้่ำนกำรสอบคดัเลือกดว้ยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจำ้หน้ำท่ีสหกรณ์ฯ จ ำนวน  3 อตัรำ โดยให้ทดลอง

ปฏิบติังำนเป็นระยะเวลำ  1 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี  1 กรกฎำคม 2564 ไปแลว้ นั้น 

  บดัน้ี ผูผ้่ำนกำรคดัเลือกไดรั้บกำรประเมินกำรปฏิบติังำนในดำ้นควำมรู้ ควำมสำมำรถ ดำ้นควำมรับผิดชอบ  

ดำ้นควำมมีวนิยั และดำ้นมนุษยสมัพนัธ์ ผำ่นเกณฑก์ำรประเมินเรียบร้อยแลว้ จึงขอบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ฯ ดงัน้ี 
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ล ำดบัท่ี ช่ือ นำมสกลุ ต ำแหน่ง อตัรำเงินเดือน 
1 น.ส.นริษรำ   หำหลกั เป็นเจำ้หนำ้ท่ีเงินกู ้ ขั้นท่ี 11  เงินเดือน  15,060 บำท 
2 น.ส.ขวญัประไพ   ปำลกะวงศ ์ณ อยธุยำ เป็นเจำ้หนำ้ท่ีบญัชี ขั้นท่ี 11  เงินเดือน  15,060 บำท 
3 น.ส.ปุณยวร์ี   อุดมสุข เป็นเจำ้หนำ้ท่ีธุรกำร ขั้นท่ี 11  เงินเดือน  15,060 บำท 

 

  ทั้งน้ี ให้ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือกไดรั้บกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจำ้หน้ำท่ีสหกรณ์ออมทรัพยต์  ำรวจภูธรจงัหวดั
บุรีรัมย ์จ ำกดั ตั้งแต่วนัท่ี  1 กรกฎำคม 2564 เป็นตน้ไป โดยใหผู้ท่ี้ผำ่นกำรคดัเลือกท ำหนงัสือสัญญำจำ้งไวเ้ป็นหลกัฐำนตำมแบบท่ี
สหกรณ์ก ำหนด และใหมี้หลกัประกนัเพ่ือประกนัควำมเสียหำยอนัอำจจะเกิดข้ึนแก่สหกรณ์ฯ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำ 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.12  เร่ืองการพจิารณาจ่ายเงนิกู้สามญั 
สหกรณ์ฯ ขอรำยงำนวำ่ตั้งแต่วนัท่ี  21 มิถุนำยน 2564 ถึงวนัท่ี  20 กรกฎำคม 2564  มีสมำชิกยื่นกูแ้ต่ละประเภท

ดงัน้ี 
1. สมำชิกยื่นกู้เ งินกู้สำมัญ จ ำนวน  35 รำย เป็นเงินขอกู้จ  ำนวน  59,356,000.- บำท จ่ำยจริงประมำณ  

11,662,501.- บำท 
2. สมำชิกยื่นกูเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือประกอบอำชีพ จ ำนวน  2 รำย เป็นเงินขอกูจ้  ำนวน  800,000.- บำท จ่ำยจริง

ประมำณ  598,100.- บำท 
3. สมำชิกยืน่กูเ้งินกูส้ำมญักรณีพิเศษ จ ำนวน  4 รำย เป็นเงินขอกูจ้  ำนวน  6,640,000.- บำท 

  สหกรณ์ฯ ไดร้วบรวมสญัญำเงินกูส้ำมญัเสนอต่อคณะกรรมกำรเงินกูเ้พ่ือร่วมกนัพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ สมำชิกทุก
รำยยืน่ขอกูต้รงตำมระเบียบวำ่ดว้ยกำรให้เงินกูแ้ก่สมำชิกและตรงตำมหลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์ฯ ก ำหนด ประกอบกบัสหกรณ์ฯ มีเงิน
จำกกำรรับฝำกเงิน,รับช ำระหน้ี,อยูใ่นบญัชีเงินฝำกของสหกรณ์สำมำรถจ่ำยกูเ้งินสำมญัไดท้ั้งหมด 
  สหกรณ์ฯ จงึขอก าหนดวนัจ่ายเงนิกู้แต่ละประเภท ดงันี ้
       1. จ่ายเงนิกู้สามญัในวนัจนัทร์ที ่ 2 สิงหาคม 2564 
       2. เงนิกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน สหกรณ์ฯ จะรวบรวมเอกสารค าขอกู้และสรุปจ านวนสมาชิก,จ านวนเงนิทีข่อกู้ภายใน
เวลา  10.00 น. เพ่ือเสนอขออนุมตัเิบิกจ่ายเงนิให้กบัสมาชิกทุกวนัท าการ 

ส าหรับสมาชิกที่ย่ืนกู้ เงินกู้สามัญกรณีพิเศษ จ านวน  4 ราย และเงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบอาชีพ จ านวน  2 ราย 
คณะกรรมการเงนิกู้จะมกีารพจิารณาอกีคร้ัง 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำ 
มติท่ีประชุม อนุมติัตำมเสนอ 
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ระเบียบวาระที ่ 5  เร่ืองอ่ืนๆ 
- พ.ต.อ.นิธิศ  ปิติธีรโชติ ประธำนกรรมกำร กล่ำววำ่ มีเร่ืองเดียวท่ีอยำกจะฝำกคือด้วยสหกรณ์ใกลจ้ะปิดบญัชีแล้ว จึงอยำกจะให้

ผูจ้ดักำรเตรียมควำมพร้อมใหเ้รียบร้อย 
- พล.ต.ต.รุทธพล  เนำวรัตน์ ท่ีปรึกษำกิตติมศกัด์ิ กล่ำววำ่ สอบถำมผูจ้ดักำรไม่ทรำบวำ่ปีน้ีคำดวำ่จะปิดบญัชีไดช่้วงไหน 
- นำงจิรพร  ตนัตำปกุล ผูจ้ดักำร กล่ำววำ่ น่ำจะไม่เกินปีท่ีแลว้ ไม่น่ำจะเกินวนัท่ี  15 ตุลำคม 2564 
 

- ประธำนฯ สอบถำมวำ่มีผูใ้ดมีขอ้เสนอแนะหรือขอ้ซกัถำมเร่ืองใดอีกหรือไม่ 
- เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอแนะหรือซกัถำมเร่ืองใด ประธำนฯ จึงกล่ำวปิดกำรประชุม 
 

      เลิกประชุมเวลำ    12.00  น. 
 
                         ส ำเนำถูกตอ้ง 
(ลงช่ือ) พ.ต.อ.บญัชำ  ศรีอนนัต ์
                      (บญัชำ  ศรีอนนัต)์ 
                             เลขำนุกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


