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       17   ตุลาคม  2562 

เรื่อง     ขออนุญาตให้ข้าราชการต ารวจและลูกจ้างประจ าที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต  จ ากัด  
        เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี   2562 

เรียน     ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 

1. เรื่องเดิม
    1.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต จ ากัด  ตั้งขึ้นตามนโยบายของกรมต ารวจตามค าสั่งกรม

ต ารวจที่  1379/2519  ลงวันที่   14  กันยายน 2519 โดยถือเป็นสวัสดิการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี   ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ   พ.ศ. 2547  และถือเป็นการปฏิบั ติราชการ
ตามระเบียบนี้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข  1 และ หมายเลข   2 

    1.2  การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต  จ ากัด  ต้องด าเนินตาม
ข้อบังคับสหกรณ์และต้องมีสมาชิกเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า   100  คน  จึงจะครบองค์ประชุม 

2. ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
2.1  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี   ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและจัดการประชุม

ของทางราชการ พ.ศ. 2524 
   “ข้อ 5 วรรคสอง” การประชุมใหญ่ในประเทศ หมายความรวมถึงการสัมมนา การประชุมที่เรียกว่า

อย่างอ่ืน และ  การฝึกอบรมด้วยแต่ไม่รวมถึงการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือการ
ประชุมอ่ืนในลักษณะเดียวกันและการประชุมประสานงานระหว่างส่วนราชการและหรือรัฐวิสาหกิจ 

  “หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง” หมายถึง ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมซึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
หรือหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรม ไม่สังกัดนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง  

  “ข้อ 11 ภายในข้อบังคับ  12” ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการ
เดินทางไปราชการในราชการอาณาจักร 

(4)อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงส าหรับการเดินทางของข้าราชการหรือลู กจ้างทุก
ต าแหน่งในสังกัดรายละเอียด 

  2.2  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 
        ข้อ 10 ส่วนราชการอาจจัดให้มีการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการประเภทต่างๆ ดังนี้ 

 (1)  การออมทรัพย์ 
 (2)  การให้กู้เงิน 
 (3)  การเคหสงเคราะห์ 

/(4)การ...... 

ด่วนท่ีสุด 
ที ่สอ.ตร.ภก.559/2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต จ ากัด 

9/111-112 ถนนศักดิเดช ต าบลตลาดเหนือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
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 (4)  การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 (5)  การกีฬาและนันทนาการ 

ฯลฯ 
3. ข้อพิจารณา

3.1  สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต จ ากัด  ได้ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี  2562
ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยเริ่มลงทะเบียน เวลา  08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพระพิทักษ์แก
รนด์บอลรูม ชั้น 3  โรงแรมเมโทรโพล อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

    3.2  สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต จ ากัด จึงขออนุมัติให้ข้าราชการต ารวจและลูกจ้างประจ าที่
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต จ ากัด เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา  และสถานที่ ดังกล่าวโดย
ไม่ถือว่าเป็นวันลา และมีเงื่อนไขว่า ต้องไม่เบิกค่าใช้จ่ายและต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ขอแสดงความนับถือ 

     ดาบต ารวจ   เดชาวัตร อุ่นสอน        
 (เดชาวัตร  อุ่นสอน) 

       ประธานกรรมการ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต จ ากัด 



สารจากประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต  จ ากัด 
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต จ ากัด ที่เคารพทุกท่าน 

ในนามของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจภูเก็ต จ ากัด  ชุดที่ 43 ขอขอบคุณท่านสมาชิกสหกรณ์ ที่ไว้วางใจใน
การด าเนินงานกิจการสหกรณ์ฯ ปี 2562 โดยมีผลการด าเนินงานที่ประสบ
ความส าเร็จและและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ความส าเร็จจะต้อง
ครอบคลุมถึงการด าเนินงานที่อยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส  ยึดหลัก       
ธรรมาภิบาล และค านึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก 

ในรอบปีบัญชี พ.ศ. 2562 นี้ คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 43 
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต จ ากัด ได้ร่วมมือร่วมใจในการ
ท าหน้าที่ด าเนินงานสหกรณ์โดยการสานต่อโครงการและสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่างๆ ของต ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จัดสวัสดิการ และการ
สงเคราะหเ์พื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน เช่น โครงการ 

รดน้ าขอพรข้าราชการต ารวจที่เกษียณอายุราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๒, การแข่งขันฟุตบอล ภ.จว.
ภูเก็ตคัพ ครั้งที่ 2, การท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ ร่วมกับต ารวจภูธรภาค 8 และต ารวจภูธร
จังหวัดภูเก็ต, การสนับสนุนน้ าดื่ม เป็นต้น 

ในด้านกองทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์สมาชิก มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบันและมีความสอดคล้องกับความจ าเป็นพื้นฐานของสมาชิก จากปีที่ผ่านมา ได้แก่ สวัสดิการที่ให้สมาชิกที่
จบหลักสูตร "กดต." อายุ 53 ปี และยังคงสานต่อสวัสดิการต่างๆ ที่ได้เพิ่มแก่สมาชิก ตลอดจนโครงการปรับโครงสร้างหนี้
,การด าเนินการฟ้องร้องคดีกับลูกหนี้ผิดนัด และหาแนวทางช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน ทั้งนี้เพื่อดูแลช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่สมาชิกท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเสถียรภาพความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 

สุดท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  คณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบ
บัญชีอนุญาต เจ้าหน้าที่จากส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่จากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  
ตลอดจนสมาชิกทุกท่าน และทุกสหกรณ์ที่ให้การสนับสนุน ในการบริหารงานสหกรณ์ให้ก้าวหน้าท าให้สมาชิกทุกท่าน
เชื่อมัน่ในการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งจะยึดมั่นผลประโยชน์ของสมาชิกและของ
สหกรณ์เป็นส าคัญ ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ  สุขภาพแข็งแรงตลอดไป   

ดาบต ารวจ     
(เดชาวัตร  อุ่นสอน) 
ประธานกรรมการ 

   สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต   จ ากัด 

เดชาวัตร อุนสอน



พ.ต.อ. เสริมพันธุ์ ศิริคง 
รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

นางเฟื่องนภา โสรฬ 

อดีตหัวหน้าส านักงานตรวจบญัชี
สหกรณ์ภูเก็ต  

พ.ต.อ. อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสน์ 
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเชงิทะเล 

ด.ต. โกวิทย์  คงดี 
ผู้บังคับหมู่งานจราจร 
สถานีต ารวจภูธรฉลอง 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 



รายชื่อคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต จ ากัด 

ชุดที่ 44 
************************************ 

1. ด.ต. เดชาวัตร  อุ่นสอน ผบ.หมู่ (ป)กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ประธานกรรมการ 
2. พ.ต.ท. ประมวล จ่ายกระโทก   รอง ผกก.สส.สภ.กมลา รองประธานคนที่ 1 
3. ด.ต. รัตนชัย มณีรัตน์ ผบ.หมู่(ป)สภ.สาคู รองประธานคนที่ 2 
4. พ.ต.ท. สมพงศ์ ส่งแสง ข้าราชการบํานาญ กรรมการ 
5. ร.ต.อ. พิชํุตม์  ศรีนาค สวป.สภ.กะรน  กรรมการ 
6. ร.ต.อ. วินัย วุฒิบาล รอง สว.สส.สภ.เชิงทะเล กรรมการ 
7. ด.ต. หญิงแคทลียา หมวดเมือง  ผบ.หมู่(ป.)สภ.ถลาง กรรมการ 
8. ด.ต. วิรัตน์ ปราบเขต ผบ.หมู่(ป)กก.สส  กรรมการ 
9. ด.ต. ชนะเลิศ สีคํา ผบ.หมู่(ป)สภ.กะทู้ กรรมการ 
10. ด.ต. บุญโชค คําจีด ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมืองภูเก็ต  กรรมการ 
11. ด.ต. พินิจ ศรีทองสุข ผบ.หมู่(ป)สภ.วิชิต กรรมการ 
12. ส.ต.ท. นิติรัฐ  อินทชาติ ผบ.หมู่(ป)สภ.คีรีรัตนิคม  กรรมการ 
13. ส.ต.ท. วรวิทย์  เกลี้ยงสีพรม ผบ.หมู่(ป)สภ.ปุาตอง กรรมการ 
14. ร.ต.อ. สุธี หวังโสะ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต เหรัญญิก /กรรมการ 
15. ด.ต. บุญพบ กิ่งมาลา ผบ.หมู่(ส.)สภ.ฉลอง เลขานุการ/กรรมการ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
1. ร.ต.อ. ฐปพน  แพงพิมพ์โล้ รอง  สวป.สภ.เมือง
2. ด.ต. สมพงค์  ทองทรง ผบ.หมู่.ป.สภ.ปุาตอง 

ฝ่ายจัดการ 
1.นางดารัตน์   สารพิชญ์ ผู้จัดการ 
2.นางอุทุมพร   เส็นฤทธิ์ รองผู้จัดการ 
3.นางสาวพัชรี  ลิ่มกาญจนพงศ์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
4.นางสาวมัทรี  สงคล้าย เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
5.นางสาวสุวิภา  รัตนคช เจ้าหน้าที่บัญชี 
6.นายกฤศณัฏฐ์ สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
7.นางชนิสรา   เพชรมณี เจ้าหน้าที่การเงิน 
8.นางสาวรัชนีวรรณ ศรีเพ็ชร แม่บ้าน



คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 44 

ด.ต.เดชาวตัร  อุ่นสอน 

ประธานกรรมการ 

พ.ต.ท.ประมวล จา่ยกระโทก 

รองประธานคนที่ 1 

ด.ต.รัตนชยั มณีรัตน์ 

รองประธานคนที่ 2 

พ.ต.ต.สมพงค์   ส่งแสง 

กรรมการ 

ร.ต.อ.สุธี หวังโสะ
กรรมการ/เหรัญญิก

ร.ต.อ.พิชญุตม ์ศรีนาค 

กรรมการ 



ร.ต.อ.วินัย วุฒิบาล 

กรรมการ 

ด.ต.พินิจ ศรีทองสุข 

กรรมการ 

ด.ต.วิรัตน์ ปราบเขต 

กรรมการ 

ด.ต.บญุโชค ค าจดี 

กรรมการ 

ด.ต.หญิงแคทลียา  หมวดเมือง 

กรรมการ 

ด.ต.ชนะเลิศ  สีค า 

กรรมการ 

ด.ต.บญุพบ  กิ่งมาลา 

กรรมการ/เลขานุการ 

ส.ต.ท.วรวิทย์ เกลี้ยงสีพรม 

กรรมการ 

ส.ต.ต.นิติรัฐ อินทชาต ิ

กรรมการ 



ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ร.ต.อ.ฐปพน    แพงพิมพ์โล้
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ด.ต.สมพงค์  ทองทรง
ผู้ตรวจสอบกิจการ



เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางดารัตน์  สารพิชญ์ 
ผู้จัดการ 

นางอุทุมพร  เส็นฤทธิ์ 

รองผู้จัดการ

นางสาวสุวิภา รัตนคช 
เจ้าหน้าที่บัญชี 

นางสาวพัชรี  ลิ่มกาญจนพงศ์ 
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวมัทรี   สงคล้าย 
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางชนิสรา  เพชรมณี 
เจ้าหน้าที่การเงิน 

นายกฤศณัฎฐ์ สุวรรณรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวรัชนีวรรณ  ศรีเพ็ชร 

แม่บ้าน 





การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต จ ากัด 
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

ณ โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต 
*********************************************************** 

สมาชิกสหกรณ์  จ านวน  1,467  คน  เข้าร่วมประชุม ..................คน (ตามรายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม) 

ผู้เข้าร่วมประชุม ...................  คน 
1. ............................................................................................
2. ........................................................................... .................
3. ............................................................................................
4. ............................................................................................

เริ่มประชุมเวลา ......................... น. 

ระเบียบวาระที่ 1 : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  อาศัยความตามมาตรา 57 แห่งพระราชาบัญญัติ พ.ศ.2554  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์
ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมด  หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  ในกรณีเป็น
การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  ต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้แทนสมาชิก
ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะนับเป็นองค์ประชุม 

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ใช้การประชุมโดยสมาชิกทั้งหมดและบัดนี้มีสมาชิกมาประชุมครบองค์
ประชุมแล้ว  จึงขอเปิดการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

* ประธานแนะน าผู้มีเกียรติที่มาร่วมประชุม
* แจ้งรายชื่อ ที่ปรึกษา คณะกรรมการด าเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้ตรวจสอบบัญชี

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต จ ากัด 

ที่ปรึกษา 
1. พ.ต.อ. เสริมพันธุ์ ศิริคง รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 
2. พ.ต.อ. อกนิษฐ์   ด่านพิทักษ์ศาสน์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเชิงทะเล 
2. ด.ต. โกวิทย์ คงดี  ผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีต ารวจภูธรฉลอง 
3. นางเฟ่ืองนภา โสฬส  อดีตหัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีภูเก็ต  
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คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดท่ี 44 
1. ด.ต. เดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการ 
2. พ.ต.ท. ประมวล จ่ายกระโทก รองประธานกรรมการคนที่ 1 
3. ด.ต. รัตนชัย มณีรัตน์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 
4. พ.ต.ท. สมพงค์ ส่งแสง กรรมการ 
5. ร.ต.อ. พิชญุตม์ ศรีนาค กรรมการ 
6. ร.ต.อ. วินัย วุฒิบาล กรรมการ 
7. ด.ต. พินิจ ศรีทองสุข กรรมการ 
8. ด.ต.หญิง แคทลียา หมวดเมือง กรรมการ 
9. ด.ต. ชนะเลิศ สีค า กรรมการ 
10.ด.ต. บุญโชค ค าจีด กรรมการ 
11.ด.ต. วิรัตน์ ปราบเขต กรรมการ 
12.ส.ต.ท. นิติรัฐ อินทชาติ กรรมการ 
13.ส.ต.ท. วรวิทย์ เกลี้ยงสีพรม กรรมการ 
14.ร.ต.อ. สุธี หวังโสะ กรรมการ/เหรัญญิก 
15.ด.ต. บุญพบ กิ่งมาลา กรรมการ/เลขานุการ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
1. ร.ต.อ. ฐปพน แพงพิมพ์โล้ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
2. ด.ต. สมพงค์ ทองทรง  ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ผู้สอบบัญช ี
1. นายสิทธิศักดิ์ เทียนทอง ผู้สอบบัญชี 

 การมอบเงินสวัสดิการเกษียณอายุราชการของสมาชิก เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่สมาชิกที่
เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2562 จ านวน 17 ท่าน  รายละ 3,000  บาท 

 การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจ าปี 2562 จ านวน 311 ทุน  รวมเป็นเงิน
735,500   บาท 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติที่ประชุมใหญ่  ............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
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(ส าเนา) 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด 

เร่ือง  จ่ายเงินสวัสดิการเกษียณอายุราชการของสมาชิก 
********************** 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 11/ 2561  เมื่อวันที่  30  
กันยายน  2562   ได้มีมติให้จ่ายเงินสวัสดิการเกษียณอายุราชการของสมาชิก ประจ าปี 2562 ตามระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต  จ ากัด  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิก หมวดที่ 2 
สวัสดิการเพื่อสมาชิก  ข้อที่ 13 
 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต จ ากัด จึงจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ        
รายละ  3,000.-  บาท จ านวน  17  ราย  (รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อสมาชิกท่ีแนบ) 

 
  ประกาศ   ณ  วันที่   11  กันยายน  พ.ศ.  2562 

 
 

    
                        ดาบต ารวจ        เดชาวัตร  อุ่นสอน       
                                                        ( เดชาวัตร  อุ่นสอน )  
                   ประธานกรรมการ 
                           สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต   จ ากัด 
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รายช่ือข้าราชการเกษียณอายุ ปี ๒๕๖๒ 
ล าดับ เลขสมาชิก ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

๑ ๓๘๙ ร.ต.อ.ส าเริง  ภู่ระหงษ์ รอง สว.(ป.)  กก.สส. 

๒ ๔๓๔ นางดารัตน์  สารพิชญ์ ผู้จัดการ สหกรณ์ 

๓ ๕๙๗ พล.ต.ท.ชลิต   ถิ่นธานี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๔ ๖๐๔ ร.ต.อ.ไพโรจน์   จุลพันธ์ รอง สว.(จร.) สภ.ฉลอง 

๕ ๖๑๖ ร.ต.อ.วินัย   ใจจงวัฒนโชต ิ รอง สว.(ป.)  สภ.ถลาง 

๖ ๗๓๘ ร.ต.ท.บุญลือ   สามงามยา รอง สว.(จร.) สภ.กะรน 

๗ ๗๙๔ ร.ต.อ.วสันต ์  ศิริรัตน์ รอง สว.(อก.)ฝอ. ภ.จว.ภูเก็ต 

๘ ๑๐๕๕ ด.ต.ธนากร   เอ๋ียวภูเก็ต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าตอง 

๙ ๑๒๓๑ ร.ต.อ.โยธิน   ชนะภัย รอง สวป. สภ.เขาหลัก 

๑๐ ๑๕๖๐ ร.ต.อ.สาคร   บูรณนัฎ รอง สว.(ป.)  สภ.ถลาง 

๑๑ ๑๖๑๘ ร.ต.อ.ภิรมย ์ ศรีสุวรรณ รอง สว.(จร.) สภ.ป่าตอง 

๑๒ ๑๖๘๒ ร.ต.อ.บุญส่ง   ศรีกาญจน์ รอง สวป. สภ.เชียงคาน 

๑๓ ๑๗๔๙ ร.ต.อ.ชิตร ์ ทัศนลีลพร รอง สว.(จร.) สภ.ป่าตอง 

๑๔ ๒๐๒๔ ร.ต.อ.นาว ี สิงห์สม รอง สว.สส. สภ.ถลาง 

๑๕ ๒๑๐๔ ร.ต.อ.มนัส   กิสลัย รอง สว.(ป.)  สภ.ฉลอง 

๑๖ ๒๒๒๘ ร.ต.อ.ราชวิทย ์ สังข์ศิลป์เลิศ รอง สว.(จร.) สภ.เมือง 

๑๗ ๒๓๓๘ ร.ต.ท.นครไชย    คงแหลม รอง สวป. สภ.เมืองอุทัยธานี 

 

 

                                                      
 

  ตรวจแล้วถูกต้อง 
 
นางดารัตน์ สารพิชญ์ 

          (นางดารัตน์ สารพิชญ์)  
                      ผู้จัดการ 
                          สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต   จ ากัด 
 



ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ 
ประจ าปี 2562 

 

 
 
  
 



 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต จ ากัด 
เรื่อง มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2562 

******************************** 
  อาศัยระเบียบว่าด้วย  การส่งเสริมทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2562  และมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  44  ครั้งที่  12/2562 เมื่อวันที่  16 ตุลาคม  2562  ที่ประชุมได้มีมติจัดสรร 
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก   จ านวน  311  คน  รวมเป็นจ านวนเงิน   735,500.00 บาท  (เจ็ดแสนสาม
หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  มีรายชื่อดังต่อไปนี้  

(ทุนเรียนดี) 
ระดับประถมศึกษา 

ได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 1,500.- บาท จ านวน   75  ทุน เป็นเงิน  112,500 .- บาท 

 

ล ำดับ รำยชื่ อ ศึ กษำอยู่ เกรดเฉลี่ย ผู้ปกค รอง

1 ด.ช.ณัฐชนน  สุชาติ ป.1 3.92 ร.ร. เทศบาลสามกอง น.ส. มัทรี สงคล้าย

2 ด.ช. ศุภกร  ส าเนียงวฒิุกร ป.1 3.95 ร.ร. เทศบาลเมืองภูเกต็ ด.ต.หญงิ รวนิท์นิภา ส าเนียงวฒิุกร

3 ด.ญ. ชติุกานต์  แกว้สี ป.1 3.77 ร.ร. วดัชลธาราสิงเห ด.ต. เอกรินทร์ หนูวงศ์

4 ด.ช. ปริุมปรัชญ์ รักขโิต ป.1 4.00 ร.ร. ขจรเกยีรติศึกษา พ.ต.ท. วรีะพงศ์  รักขโิต

5 ด.ญ. สุพิชญา  ชเูกน็ ป.1 4.00 ร.ร. ขจรเกยีรติพัฒนา ด.ต. สุวทิย ์ชเูกน็

6 ด.ช. ชนทัต  สุขสวสัด์ิ ป.1 3.11 ร.ร. ถลางวทิยา ด.ต.ธนดล  สุขสวสัด์ิ

7 ด.ช. พศวร์ี เมืองสุวรรณ์ ป.2 4.00 ร.ร. ธดิาแม่พระ พ.ต.ท. ทวปี เมืองสุวรรณ

8 ด.ช. ณาราคร บวัแกว้ ป.2 4.00 ร.ร. อนุบาลภูเกต็ ด.ต. สุธรรม บวัแกว้

9 ด.ญ. อาณดา ชานันโต ป.2 3.98 ร.ร. อนุบาลภูเกต็ พ.ต.ท. เกษกนก ชานันโต

10 ด.ช. ธรีเมธ จันสุด  ป.2 4.00 ร.ร. อนุบาลภูเกต็ ร.ต.อ. หญิงอมรวรรณ พุ่มพวง

11 ด.ช. กรวชิญ์  ขาวมาก ป.2 3.88 ร.ร. ดาราสมุทรภูเกต็ ร.ต.อ. อกุฤษฎ์ ขาวมาก

12 ด.ช. ปวรปรัชญ์  ขอสวสัด์ิ ป.2 3.86 ร.ร. อนุบาลภูเกต็ ด.ต. จัรพงษ ์ ขอสวสัด์ิ

13 ด.ช. ธนกฤต  หนูยิ้มซ้าย ป.2 3.79 ร.ร. เทศบาลปลูกปญัญาฯ ด.ต. ธนัยวชัร์  หนูยิ้มซ้าย

14 ด.ญ. เจตปรียา แกว้จิตรงาม ป.2 4.00 ร.ร. อบจ.บา้นไม้เรียบ ด.ต. อภิชาติ แกว้จิตงาม

15 ด.ญ. วรรณษา สุโพธิ์ ป.2 3.00 ร.ร. โคกกลอยวทิย์ ด.ต. สมยศ สุโพธิ์

16 ด.ญ. ปริยากร ขนุฤทธิม์นตรี ป.2 4.00 ร.ร. อปุถมัภ์วทิยาพนม ด.ต. ดิเรก ขนุฤทธิม์นตรี

17 ด.ญ. รตนพร ชาตรี ป.2 3.89 ร.ร. อบจ.เมืองภูเกต็ จ.ส.ต. สุวทิย ์ชาตรี

18 ด.ช. ภีมพศ  จุลพล ป.3 3.48 ร.ร. ขจรเกยีรติโคกกลอย ด.ต. ภูษติ  จุลพล

19 ด.ช. ชวณกร  เส็นฤทธิ์ ป.3 4.00 ร.ร. ขจรเกยีรติพัฒนา ด.ต. ประสิทธิ ์ เส็นฤทธิ์

20 ด.ช. ณัฐ  นวลคล้าย ป.3 3.98 ร.ร. เทศบาลปลูกปญัญาฯ ด.ต. เชษฐ์ศักด์ิ นวลคล้าย

สถำนศึ กษำ
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ล ำดับ รำยชื่ อ ศึ กษำอยู่ เกรดเฉลี่ย ผู้ปกค รอง

21 ด.ช. ศุภกร  ยอดชว่ย ป.3 3.46 ร.ร. พรหมเจริญวทิยา ด.ต. กฤชณัท ยอดชว่ย

22 ด.ญ. ลภัสรดา ทัพพุน ป.3 4.00 ร.ร. ภูเกต็ไทยหวัอาเซ่ียนวทิยา ด.ต. วรฉตัร ทพัพุน

23 ด.ช. ศิวกรณ์ ปงัหลีเส็น ป.3 3.46 ร.ร. อนุบาลภูเกต็ พ.ต.ท. นฤบดินทร์ ปงัหลีเส็น

24 ด.ช. ณัฐวฒัน์  จิตรวสุิทธิ์ ป.3 4.00 ร.ร. อนุบาลภูเกต็ ด.ต. อาคม  จิตรวสุิทธิ์

25 ด.ช. นนท์ปวธิ  หมาดนุ้ย ป.3 3.68 ร.ร. ดาราสมุทรภูเกต็ ร.ต.อ. รังสฤทธิ ์ หมดนุ้ย

26 ด.ช. กติติณัฐ  แท่นเหล็ก ป.3 4.00 ร.ร. วเิชยีรชม ส.ต.ท. ธรีภัท แทน่เหล็ก

27 ด.ช. ฐปนวฒัน์  ชทูอง ป.3 3.76 ร.ร. ดาราสมุทรภูเกต็ ด.ต. ขวญัชยั ชทูอง

28 ด.ญ. กมลลักษณ์  ศรีนุ่น ป.3 4.00 ร.ร. อบจ.บา้นไม้เสียบ ร.ต.อ. อธืกิร ศรีนุ่น

29 ด.ช. พิสิษฐ์ สาริศณัฏฐ์ ป.3 4.00 ร.ร. ถลางวทิยา ด.ต. สุวทิย ์สาริศณัฏฐ์

30 ด.ญ. นันทิญา ชกูาญจนะ ป.3 4.00 ร.ร. ถลางวทิยา ด.ต. วรีะศักด์ิ ชกูาญจนะ

31 ด.ญ. ชติุกาญจน์  ชาตวทิยา ป.4 3.51 ร.ร. เทศบาลขจรรังสรรค์ ด.ต. เอกราช  ชาติวทิยา

32 ด.ญ. พิชฎา ทองโต ป.4 3.90 ร.ร. วทิยาสาธติ พ.ต.ต. พิชติ ทองโต

33 ด.ญ. ณัฏฐณิชา เพชรมณี ป.4 3.74 ร.ร. อนุบาลภูเกต็ ด.ต. เอกชยั เพชรมณี

34 ด.ช. พิทยาดนย ์ ฉมิทับ ป.4 3.81 ร.ร. อนุบาลภูเกต็ ด.ต. พิเชษฐ์ ฉมิทับ

35 ด.ช. ธนาวทิย ์พรหมมาศ ป.4 3.44 ร.ร. วทิยาสาธติ ด.ต. นเรศ พรหมมาศ

36 ด.ญ. ฑิฆัมพร  มณีสิงห์ ป.4 3.85 ร.ร. เทศบาลเชงิทะเล (ตันติวทิ) ด.ต. สุธ ีมณีสิงห์

37 ด.ช. ฮซัน หะมิงมะ ป.4 3.86 ร.ร. ถลางพระนางสร้าง ด.ต. บณัฑิต หะมิงมะ

38 ด.ญ. ณัฐธยาน์ สิทธฉิายา ป.4 3.89 ร.ร. อบจ.เมืองภูเกต็ จ.ส.ต. ไพโรจน์  สิทธฉิายา

39 ด.ช. ภัทรพล  สพานทอง ป.4 3.77 ร.ร. อบจ.เมืองภูเกต็ ด.ต. นรินทร์  สพานทอง

40 ด.ญ. ศุภิสรา หนูฤทธิ์ ป.4 4.00 ร.ร. ขจรเกยีรติพัฒนา พ.ต.ท. สาธติ หนูฤทธิ์

41 ด.ช. ณัฐศรันย ์ ยอดสิงห์ ป.4 3.93 ร.ร. อนุบาลภูเกต็ ด.ต. สมเกยีรติ  ยอดสิงห์

42 ด.ช. ธนกฤต  ไอยสุวรรณ์ ป.4 4.00 ร.ร. ขจรเกยีรติพัฒนา ร.ต.อ. สานิตย ์ ไอยสุวรรณ์

43 ด.ช. ศราวทิย ์ สุพิทยพันธุ์ ป.4 3.90 ร.ร. อนุบาลควนขนุน ด.ต. ประมุกต์ิ สุพิทยพันธุ์

44 ด.ช. รชต  ล่าสกลุ ป.4 3.41 ร.ร. ศิริราษฎร์วทิยา ร.ต.ท. วรีวจัน์  ล่าสกลุ

45 ด.ญ. พัชริญา ขนุนุ้ย ป.5 4.00 ร.ร. ถลางวทิยา ร.ต.อ. นพอานนต์  ขนุนุ้ย

46 ด.ญ. อภิชญา ทองเกล้ียง ป.5 3.90 ร.ร. ขจรเกยีรติศึกษา พ.ต.ท. สมศักด์ิ  ทองเกล้ียง

47 ด.ช. ภูพัทธ ์ทองข า ป.5 3.63 ร.ร. ถลางวทิยา ร.ต.อ. ถาวร ทองข า

48 ด.ญ. สรัลชยา  จิตร์จ านงค์ ป.5 4.00 ร.ร. ขจรเกยีรติศึกษา ร.ต.อ. วชิารัตน์ จิตร์จ านงค์

49 ด.ญ. ปริญญารัศมิ์ บญุทรง ป.5 4.00 ร.ร. อนุบาลภูเกต็ พ.ต.ท. ธรรมสรรค์ บญุทรง

50 ด.ญ. ศุภรดา อธกิเมธากลุ ป.5 3.54 ร.ร. ภูเกต็ไทยหวัอาเซ่ียนวทิยา ร.ต.ต. ศิวกร อธกิเมธากลุ

51 ด.ช. บวรวฒัน์ ไชยทองรักษ์ ป.5 3.88 ร.ร. อนุบาลภูเกต็ ด.ต. สุทธรัิกษ ์ไชยทองรักษ์

52 ด.ญ. ธนัชชา พันธุช์นะพล ป.5 3.87 ร.ร. อบุลวทิยาคม ด.ต. สกล พันธุช์นะพล

53 ด.ช. วรีณัฐ ไกรเทพ ป.5 3.25 ร.ร. เทศบาลปลูกปญัญาฯ ด.ต. วษิณุ ไกรเทพ

54 ด.ช. ลภัสกร โสทอง ป.5 3.48 ร.ร. อนุบาลภูเกต็ ด.ต. เฉลิมชยั โสทอง

55 ด.ญ. อริศรา  เยาวแ์สง ป.5 3.67 ร.ร. อนุบาลภูเกต็ ร.ต.อ. อดุม เยาวแ์สง

สถำนศึ กษำ



- 8 - 
 

 

ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 2,500.- บาท จ านวน 101 ทุน เป็นเงิน  252,500.- บาท 

 

ล ำดับ รำยชื่ อ ศึ กษำอยู่ เกรดเฉลี่ย ผู้ปกค รอง

56 ด.ญ. จิณัฐตา โชติ ป.5 3.89 ร.ร. รัตนศึกษา ด.ต. แสนศักด์ิ  โชติ

57 ด.ญ. เมธาวรินทร์ เมืองไข่ ป.5 4.00 ร.ร. อนุบาลภูเกต็ ร.ต.อ. สุภรณ์ เมืองไข่

58 ด.ญ. วร์ีสุดา พิชติชยันิธเิมธ ป.5 3.64 ร.ร. เทศบาลปลูกปญัญาฯ ร.ต.อ. ณัฐธร์ี พิชติชยันิธเิมธ

59 ด.ญ. บณัฑิตา วุน่บวั ป.6 3.33 ร.ร. อนุบาลพัทลุง ด.ต. สุชาติ วุน่บวั

60 ด.ช. คเชนทร์ สุขเอยีด ป.6 3.88 ร.ร. ขจรเกยีรติถลาง ด.ต. มงคล สุขเอยีด

61 ด.ญ. พิมพ์ชนก ขนัชู ป.6 3.35 ร.ร. อบจ.บา้นนาบอน ด.ต. สิทธพิงค์ ขนัชู

62 ด.ญ. ภคพร สุวรรณน้อย ป.6 3.90 ร.ร. เทศบาลบา้นบางเหนียว ด.ต. วทิวฒัน์ สุวรรณน้อย

63 ด.ญ. ศตพร ดิษฐ์อ าไพ ป.6 3.46 ร.ร. เทศบาลปลูกปญัญาฯ ด.ต. เพิ่มศักด์ิ ดิษฐ์อ าไพ

64 ด.ญ. ญานิศา บวัจันทร์ ป.6 4.00 ร.ร. อนุบาลภูเกต็ ร.ต.ต. จรูญ บวัจันทร์

65 ด.ญ. นงนภัส ขวญัใจ ป.6 3.79 ร.ร. ดาราสมุทรภูเกต็ ด.ต. ศราวฒิุ  ขวญัใจ

66 ด.ญ. สุปรียา นาคถั่ว ป.6 3.72 ร.ร. ดาราสมุทรภูเกต็ ด.ต. ธนินท์โชติ นาคถั่ว

67 ด.ช. ทัศนพล จิตรวรัิตน์ ป.6 3.77 ร.ร. อนุบาลภูเกต็ ร.ต.อ. สุมล จิตรวรัิตน์

68 ด.ญ. ณัฐริกา การะเกตุ ป.6 3.84 ร.ร. เทศบาลปลูกปญัญาฯ ร.ต.ต. วรีะ การะเกตุ

69 ด.ช. ปญัณวฒัน์ พรภิรมย์ ป.6 3.85 ร.ร. เทศบาลปลูกปญัญาฯ ด.ต. ทนงศักด์ิ ชรู่วง

70 ด.ญ. จรัสศรี เกือ้สุข ป.6 3.25 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์1 ด.ต. จิรากร เกือ้สุข

71 ด.ช. กติิศักด์ิ เภาเส็น ป.6 3.09 ร.ร. เชงิทะเล (ตันติวทิย) ด.ต. กติติ เภาเส็น

72 ด.ญ. อารียา หสันี ป.6 4.00 ร.ร. เชงิทะเล (ตันติวทิย) ด.ต. อนันท ์หสันี

73 ด.ช. นโรดม ฮวดอปุตั ป.6 3.51 ร.ร. ถลางวทิยา ด.ต. จักรพงษ ์ฮวดอปุตั

74 ด.ญ. ทรรณรต มณีสม ป.6 4.00 ร.ร. อนุบาลภูเกต็ ด.ต. วนิัย หลานอา

75 ด.ช. กนกพล ปานถาวร ป.6 85.86 ร.ร. ขจรเกยีรติพัฒนา ด.ต. ธนัวา ปานถาวร

สถำนศึ กษำ

ล ำดับ รำยชื่ อ ศึ กษำอยู่ เกรดเฉลี่ย สถำนศึ กษำ ผู้ปกค รอง

1 ด.ช. กฤติน ยนิหอ้ง ม.1 3.82 ร.ร. สาธติราชภัฏภูเกต็ ด.ต. สมศักด์ิ  ยนิหอ้ง

2 ด.ญ. วทนัยา เอยีบสกลุ ม.1 3.47 ร.ร. เฉลิมพระเกยีรติภูเกต็ ด.ต. ณัฐวฒิุ เอยีบสกลุ

3 ด.ญ. วรรณวสิา พรมหอม ม.1 3.58 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ร.ต.อ. สมาน พรมหอม

4 ด.ญ. นิธพิร พหลทพั ม.1 4.00 ร.ร. สตรีภูเกต็ พ.ต.ท. มารุต พหลทพั

5 ด.ญ. นันทน์ภัส ด้วงเมือง ม.1 3.15 ร.ร. มัธยมศึกษาวดัควนวเิศษมูลนิธดิ.ต. รฐนนท ์ด้วงเมือง

6 ด.ญ. นภวรรณ หนูชว่ย ม.1 4.00 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ด.ต. อานนท ์หนูชว่ย

7 ด.ญ. มันทนา ทองสร้าง ม.1 4.00 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ด.ต. อาจินต์ ทองสร้าง

8 ด.ญ. คันธารัตน์ หนูเกตุ ม.1 3.96 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ด.ต. วทิยา หนูเกตุ

9 ด.ช. ปณัณวฒัน์ เล่ียมสุวรรณ ม.1 3.50 ร.ร. ขจรเกยีรตินานาชาติ พ.ต.อ. ธรีวฒัน์ เล่ียมสุวรรณ

10 ด.ญ. จินจุฑา พลรัตน์ ม.1 3.91 ร.ร. ขจรเกยีรติพัฒนา ร.ต.อ. จารุวฒัน์ พลรัตน์
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ล ำดับ รำยชื่ อ ศึ กษำอยู่ เกรดเฉลี่ย สถำนศึ กษำ ผู้ปกค รอง

11 ด.ญ. บณุยวร์ี กิง่มาลา ม.1 4.00 ร.ร. สตรีภูเกต็ ด.ต. บญุพบ กิง่มาลา

12 ด.ญ. วงศ์ทิพารัตน์ เจริญพร ม.1 3.65 ร.ร. ภูเกต็ไทยหวัฯ ด.ต. สุรีย ์เจริญพร

13 ด.ญ. อญัชสิา ชดูวง ม.1 3.26 ร.ร. ธาตุพระพนม ด.ต. ชลีุ ชดูวง

14 ด.ญ. นฤศร มากสาขา ม.1 3.13 ร.ร. เมืองถลาง ด.ต. บญุลอบ มากสาขา

15 ด.ญ. ปยิะฉตัร รัตนวโิรจน์ ม.1 3.26 ร.ร. เทศบาลเชงิทะเล  (ตันติวทิ) ด.ต. ราชนิทร์ รัตนวโิรจน์

16 ด.ช. ปภิณวทิย ์บญุจันทร์ ม.2 3.76 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ร.ต.ต. สุวทิย ์บญุจันทร์

17 ด.ญ. สุวรรณภา พงศ์ประยรู ม.2 3.42 ร.ร. สตรีภูเกต็ พ.ต.ท. ประญัติ พงศ์ประยรู

18 ด.ญ. ชญัญา ไสรินทร์ ม.2 3.15 ร.ร. สตรีภูเกต็ ด.ต. วชัรา ไสรินทร์

19 ด.ญ. กรรว ีทองแกว้ ม.2 3.23 ร.ร. เทศบาลปลูกปญัญาฯ ร.ต.ต. พลากร ทองแกว้

20 ด.ช. ทศภณ  สกลุณี ม.2 3.16 ร.ร. เทศบาลปลูกปญัญาฯ ด.ต. พงษกร สกลุณี

21 ด.ช. เฉลิมวงศ์  จันทสุวรรณโณ ม.2 3.41 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ด.ต. นิพนธ ์จันทสุวรรณโณ

22 ด.ช. กฤตนัย ภิรมยฤ์กษ์ ม.2 3.95 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ด.ต. สาธติ ภิรมยฤ์กษ์

23 ด.ญ. จันทิรา วเิชยีรแกว้ ม.2 4.00 ร.ร. ภูเกต็ไทยหวัอาเซ่ียนวทิยา ด.ต. ชาตรี วเิชยีรแกว้

24 ด.ช. ศรัณยพ์งษ ์ศรีสะอาด ม.2 3.91 ร.ร. กะทู้วทิยา ด.ต. สมพร ศรีสะอาด

25 ด.ญ. วรินธร แปลกฤทธิ์ ม.2 3.74 ร.ร. ภูเกต็ไทยหวัฯ ด.ต. วลัลพ แปลกฤทธิ์

26 ด.ญ. อริสา ใสยจิตร์ ม.2 3.79 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ร.ต.ต. สินธุ ์ใสยจิตร์

27 ด.ช. ปรัชญา ชยับตุร ม.2 3.46 ร.ร. เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯร.ต.ต. โกวทิ ชยับตุร

28 ด.ช. ภูเบศ เสน่หภั์กดี ม.2 4.00 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ด.ต. สัมพันธ ์เสน่หภั์กดี

29 ด.ญ. ศศิมล รักบา้นเพิง ม.2 3.83 ร.ร. เมืองถลาง ด.ต. ส าเนาว ์รักบา้นเพิ่ง

30 ด.ช. จิรสิน มากบญุ ม.2 3.71 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ด.ต. โสนัฐ มากบญุ

31 ด.ญ. สิริยากร สุริยนั ม.2 3.93 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ร.ต.อ. สิริพงศ์ สุริยนั

32 ด.ช. ชนาธปิ ชชูว่ย ม.2 3.57 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ร.ต.อ. สุภคม ชชูว่ย

33 ด.ช. ปณัณธร ค าแหง ม.2 3.74 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย พ.ต.ท. สันติสุข ค าแหง

34 ด.ญ. พนารัตน์ สร้างล้ิม ม.3 3.77 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ด.ต. พีรชยั สร้างล้ิม

35 ด.ช. ศาสตราวฒิุ สุขสาร ม.3 3.51 ร.ร. เมืองถลาง ด.ต. วสิาร สุขสาร

36 ด.ญ. ลลิตา คงคาไหว ม.3 3.32 ร.ร. เทศบาลเมืองภูเกต็ พ.ต.ต. วชิชั คงคาไหว

37 ด.ญ. ณัฐชยา ดุมลักษณ์ ม.3 3.81 ร.ร. มุสลิมวทิยาภูเกต็ ด.ต. เกรียงศักด์ิ ดุมลักษณ์

38 ด.ญ. ณิชชา นวลจันทร์ ม.3 3.74 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ร.ต.อ. อธุร นวลจันทร์

39 ด.ญ. ธติิยา นาคพงศ์ภัค ม.3 3.88 ร.ร. กะทู้วทิยา ด.ต. จักภรฐิพนธ ์นาคพงศ์ภัค

40 ด.ญ. บญุมา สุขาภิรมย์ ม.3 3.46 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ร.ต.ต. เลิศไพบลูย ์สุขาภิรมย์

41 ด.ญ. ชนิสรา นารีไผ่ ม.3 3.50 ร.ร. สตรีภูเกต็ ด.ต. สุนทร นารีไผ่

42 ด.ช. พีรพัฒน์ ผลออ่น ม.3 3.98 ร.ร. เมืองถลาง ร.ต.อ. สวสัด์ิ ผลออ่น

43 ด.ญ. ธนพร ชเูกดิ ม.3 3.00 ร.ร. สตรีภูเกต็ ด.ต. เลิศศักด์ิ ชเูกดิ
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ล ำดับ รำยชื่ อ ศึ กษำอยู่ เกรดเฉลี่ย สถำนศึ กษำ ผู้ปกค รอง

44 ด.ญ. ภูริดา  สนองคุณ ม.3 3.87 ร.ร. เมืองถลาง ด.ต. เลอศักด์ิ  สนองคุณ

45 ด.ช. ธญัพิสิษฐ์  บญุสุภาพ ม.3 3.71 ร.ร. ศรีธรรมราชศึกษา ด.ต. อดุลย ์บญุสุภาพ

46 ด.ญ. รัตนวรรณ   มณีรัตน์ ม.3 3.30 ร.ร. สตรีภูเกต็ ด.ต. รัตนชยั มณีรัตน์

47 ด.ญ. ไอริณ จูมอญ ม.3 3.85 ร.ร. ภูเกต็ไทยหวัฯ ร.ต.ต. สมบติั จูมอญ

48 ด.ช. รพีภัทร ด าใส ม.3 3.81 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ร.ต.อ. สุรเชษฐ ด าใส

49 ด.ช. สุภากาญจน์ นราพงศ์ ม.3 3.52 ร.ร. อบจ.เมืองภูเกต็ ด.ต. คมสัน นราพงศ์

50 ด.ญ. พรพิมล กาญจนะ ม.3 3.06 ร.ร. เฉลิมพระเกยีรติ ด.ต. วฒันา กาญจนะ

51 น.ส. ปณัฑารีย ์แกว้สามดวง ม.4 3.76 ร.ร. สตรีภูเกต็ ด.ต. กรีติ แกว้สามดวง

52 น.ส. กนัติยา ทองมี ม.4 3.37 ร.ร. สตรีภูเกต็ ร.ต.อ. สิทธเิดชา ทองมี

53 น.ส. บณัฑิตา ศิริวฒัน์ ม.4 3.13 ร.ร. เฉลิมพระเกยีรติภูเกต็ ร.ต.อ. จรุงศักด์ิ  ศิริวฒัน์

54 นาย ภูวณัฐ บญุมา ม.4 4.00 ร.ร. ภ.ป.ร.ราชวทิยาลัย ร.ต.อ. สมพร บญุมา

55 น.ส. จรรยมณฑน์  เรืองนาค ม.4 3.26 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ด.ต. อนันต์  เรืองนาค

56 ด.ช. กฤษกร พิพัฒน์วรสกลุ ม.4 3.90 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ด.ต. ส าเริง พิพัฒน์วรสกลุ

57 น.ส. พัณณิตา ออ่นรัตน์ ม.4 3.11 ร.ร. คณะราษฎรบ ารุง ด.ต.ทินกร ออ่นรัตน์

58 น.ส. นลินี สุขเสรี ม.4 3.66 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ด.ต. ชวลิต สุขเสรี

59 น.ส. พิชญาภา สุวรรณสิทธิ์ ม.4 3.85 ร.ร. พระแสงวทิยา พ.ต.ท. ยศพัฒน์ สุวรรณสิทธิ์

60 น.ส. มณสิชา เพ็ชรรัตน์ ม.4 3.74 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ร.ต.อ. อดุม เพ็ชรรัตน์

61 น.ส. ญาณิศา ชื่นบางบา้ ม.4 3.46 ร.ร. สตรีภูเกต็ ร.ต.ท. สมศักด์ิ  ชื่นบางบา้

62 น.ส. ชนัญธติา จินดาพล ม.4 3.63 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ด.ต. สมภพ จินดาพล

63 น.ส. ศุลีพร  หงษร่์อน ม.4 3.50 ร.ร. เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯร.ต.อ. เสถยีร หงษร่์อน

64 ด.ช. ณัชพล เกตุศรัทธา ม.4 3.67 ร.ร. พัทลุงวทิยาคม ร.ต.อ. พลวตั เกตุศรัทธา

65 น.ส. สุทธดิา เหมือนยอด ม.4 3.33 ร.ร. สตรีภูเกต็ ด.ต. เสรี  เหมือนยอด

66 นาย นิติธร  หมื่นเดช ม.4 3.65 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ร.ต.อ. วสันต์ หมื่นเดช

67 น.ส. ณิชชา สุทธนินท์ ม.5 3.45 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ด.ต. ประธปี สุทธนินท์

68 นาย คชา  สุนทรนนท์ ม.5 3.10 ร.ร. สตรีภูเกต็ ด.ต. ทรงกลด  สุนทรนนท์

69 น.ส. ญาสินี  แสงสุวรรณ์ ม.5 3.59 ร.ร. เบญจมาเทพอทุศิเพชรบรีุ ร.ต.อ. สมควร แสงสุวรรณ์

70 นาย ไกรวชิญ์ บญุสวา่ง ม.5 3.84 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ร.ต.อ. ชานน บญุสวา่ง

71 น.ส. ชฎาวร์ี ชโูชติ ม.5 3.91 ร.ร. สตรีภูเกต็ ด.ต. เมธ ีชโูชติ

72 น.ส. ภัทรวรรณ อนิทการ ม.5 3.30 ร.ร. สตรีภูเกต็ ด.ต. บญุเกยีรติ อนิทการ

73 น.ส. อสมาภรณ์ จินดา ม.5 3.30 ร.ร. สตรีภูเกต็ ด.ต. สมศักด์ิ จินดา

74 น.ส. อภิสรา ซ้วนเส้ง ม.5 3.84 ร.ร. สตรีภูเกต็ ด.ต. อ านาจ ซ้วนเส้ง

75 น.ส. กานต์พิชชา ทองออ่น ม.5 3.15 ร.ร. เมืองถลาง ด.ต. จารึก ทองออ่น

76 น.ส. ณหทัย ขนัเพ็ชร ม.5 3.51 ร.ร. เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ด.ต. สมบรูณ์ ขนัเพ็ชร
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ระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี 
ได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 3,500.- บาท จ านวน 43 ทุน เป็นเงิน 150,500.- บาท 

 

 

ล ำดับ รำยชื่ อ ศึ กษำอยู่ เกรดเฉลี่ย สถำนศึ กษำ ผู้ปกค รอง

77 น.ส. ยศวดี พรมสัย ม.5 3.22 ร.ร. อบจ.เมืองภูเกต็ ด.ต. ฐานันดร พรมสัย

78 น.ส. นิศารัตน์ แสนสุข ม.5 3.25 ร.ร. ภูเกต็ไทยหวัฯ ร.ต.อ. นิคม แสนสุข

79 น.ส. สุภาวลัย ์นุ่นคง ม.5 3.00 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ด.ต. สุนทร นุ่นคง

80 น.ส. พิมพ์ภรณ์ ภาติกบตุร ม.5 3.01 ร.ร. พานพร้าว ด.ต. ชยัชนะ ภาติกบตุร

81 นาย ศุภกร คงสงด้วง ม.5 3.34 ร.ร. พัทลุง ด.ต. โชคดี คงสงด้วง

82 น.ส. พิชญ์ธดิา เทพสุวรรณ์ ม.6 3.62 ร.ร. เตรียมอดุมศึกษาฯนนทบรีุ ร.ต.อ. พิเชฐ เทพสุวรรณ์

83 น.ส. กมลชนก เลขมาศ ม.6 3.20 ร.ร. สตรีภูเกต็ พ.ต.ท. ตะวนั เลขมาศ

84 นาย ธนพัฒน เดียวจรัส ม.6 3.03 ร.ร. ศูนยก์ารศึกษานอกระบบ ด.ต. ถวลัย ์เดียวจรัส

85 น.ส. โชติรส ชาตวทิยา ม.6 3.56 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ด.ต. จักรกฤษณ์ ชาตวทิยา

86 น.ส. พิมพ์มาดา ชมุภูแสง ม.6 3.59 ร.ร. สตรีภูเกต็ พ.ต.ต. สุชาติ ชมุพูแสง

87 น.ส. รุจิสา ค าจีด ม.6 3.06 ร.ร. สตรีภูเกต็ ด.ต. บญุโชค ค าจีด

88 นาย รวนิันท์ หมานเหตุ ม.6 3.60 ร.ร. กรุงเทพคริสเตียนวทิยา ด.ต. รังษธี ์หมานเหตุ

89 น.ส. ชนากานต์  โชคณัติ ม.6 3.81 ร.ร. จุฬาภรณ์ราชวทิยาลัยตรัง ร.ต.ต. ชยัวฒัน์ โชคณัติ

90 นาย ศรุต ทรงอภิวรกลุ ม.6 3.81 ร.ร. วทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัยตรังด.ต. เดชณรงค์ บวัแกว้

91 น.ส. อรัชพร พรบรรเทิงสุข ม.6 3.21 ร.ร. สตรีภูเกต็ ด.ต. ภัทรพล พรบรรเทงิสุข

92 น.ส. กรกมลชนก คงดี ม.6 3.72 ร.ร. วทิยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวทิยาลัย ตรังด.ต. โกวทิย ์คงดี

93 นาย ปยิวฒัน์ ประมวลการ ม.6 3.55 ร.ร. ธรรมมิสลามมูลนิธิ ด.ต. วชิาญ ประมวลการ

94 น.ส. ประภาศิริ พรหมหนู ม.6 3.59 ร.ร. ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ ด.ต. สุชาติ หรหมหนู

95 น.ส. ฐานิดา กล่ินเขยีว ม.6 3.35 ร.ร. วเิชยีรมาตุ ร.ต.อ. วยัศักดา กล่ินเขยีว

96 นาย ปณัณ์ ศรีอชัรานนท์ ปวช. 3.47 ว.ท. เทคนิคภูเกต็ ร.ต.ต. ยทุธนา ศรีอชัรานนท์

97 น.ส. พิมพ์พิสุทธิ ์หวตัีนหยง ปวช.2 3.20 ว.ท. อาชวีศึกษา ด.ต. สมศักด์ิ หวตัีนหยง

98 นาย เทพพงษ ์ รักเกดิ ปวช.3 3.62 ว.ท. เทคนิคปา่พะยอม จ.ส.ต. สมนึก รักเกดิ

99 นาย ชษิณุพงศ์ ธนูศิลป์ ปวช.3 3.15 ว.ท. อาชวีศึกษาภูเกต็ ร.ต.ต. มานิตย ์ธนูศิลป์

100 นาย ณพล วทิยาพันธ์ ปวช.3 3.21 ว.ท. อาชวีะศึกษาภาคใต้เทคนิคภูเกต็ด.ต. ลิขติ วทิยาพันธ์

101 นาย ชนกนัต์ กนัตะพงษ์ ปวช.3 3.84 ว.ท. เทคนิคถลาง ร.ต.อ. สุพจน์ กนัตะพงษ์

ล ำดับ รำยชื่ อ ศึ กษำอยู่ เกรดเฉลี่ย ผู้ปกค รอง

1 นาย ธนทตั ธญัญพันธ์ ป.ตรี 3.10 ม. เทคโนโลยศีรีวชิยั ร.ต.ท. เฉลิม  ธญัญพันธ์

2 นาย วริทร คงทอง ป.ตรี 3.00 ม. แม่ฟ้าหลวง ด.ต. วารันทร์ คงทอง

3 น.ส. นภัสวรรณ แสงศรี ป.ตรี 3.38 ม. สงขลานครินทร์ ด.ต. ศุภโชค แสงศรี

4 น.ส .พรปวร์ี คงหนู ป.ตรี 3.48 ม. สงขลานครินทร์ ด.ต. สมใจ คงหนู

สถำนศึ กษำ



- 12 - 
 

 

ล ำดับ รำยชื่ อ ศึ กษำอยู่ เกรดเฉลี่ย ผู้ปกค รอง

5 น.ส. จิระนันท์  สุขบรรจง ป.ตรี 3.63 ม. ทักษณิ ร.ต.อ. จินดา สุขบรรจง

6 น.ส. สิรินดา ชยัทองรักษ์ ป.ตรี 3.33 ม. กรุงเทพฯ ร.ต.ท. สวาท ชยัทองรักษ์

7 น.ส. กญัญาณัฐ ณ นคร ป.ตรี 3.78 ม. ศรีปทุม ด.ต. สมโภชน์ ณ นคร

8 น.ส. เจิมขวญั ปาณะศรี ป.ตรี 3.26 ม. เทคโนฯพระจอมเกล้าพระนครเหนือด.ต. ศรีไทย ปาณะศรี

9 นาย บารมี อาด า ป.ตรี 3.40 ม. ทักษณิ (สงขลา) ด.ต. มีศักด์ิ  อาด า

10 นาย ฐาปกรณ์ เพชรสวี ป.ตรี 3.13 ม. สงขลานครินทร์ ด.ต.หญิง ราตรี เพชรสวี

11 นาย จักรภัทร ทรัพยว์ริิยะกลุ ป.ตรี 3.43 ม. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ด.ต. ทรงเกยีรติ ทรัพยว์ริิยะกลุ

12 น.ส. อมุาวสุ  อุย้สวสัด์ิ ป.ตรี 3.04 ม. สงขลานครินทร์ ด.ต. สันติ อุย้สวสัด์ิ

13 น.ส. ณัฏฐนิช พฤตประพัฒน์พร ป.ตรี 3.79 ม. ศรีนครินทรวโิรฒ ร.ต.ต. ณัฐนันท ์พฤตประพัฒน์พร

14 นาย ธนดล ชพูงศ์ ป.ตรี 3.01 ม. บรูพา ด.ต. ธนกร ชพูงษ์

15 น.ส. จารีรัตน์ กาญจนพันธ์ ป.ตรี 3.10 ม. ราชภัฏสวนสุนันทา ร.ต.ท. ชวน กาญจนพันธ์

16 น.ส. ณิชนันทน์ นาศร ป.ตรี 3.65 ม. เชยีงใหม่ ด.ต. นันทพงษ ์นาศร

17 น.ส. ชวลัลักษณ์  ภูโปร่ง ป.ตรี 3.50 ม. ธรรมศาสตร์  ทา่พระจันทร์ ด.ต.หญิง เบญจวรรณ ภูโปร่ง

18 น.ส. สุวชิา ราชพลสิทธิ์ ป.ตรี 3.83 ม. กรุงเทพ ร.ต.ท. ยทุธนา ราชพลสิทธิ์

19 นาย พชรพล ทินบตุร ป.ตรี 3.28 ม. ราชภัฏสวนสุนันทา ด.ต. บญุพบ ทนิบตุร

20 น.ส. ทิพวรรณ ศรีหะรัญ ป.ตรี 3.27 ม. สงขลานครินทร์ ด.ต. สะอาด ศรีหะรัญ

21 น.ส. พริมา  ศิลปะ ป.ตรี 3.26 ม. กรุงเทพ ด.ต. วสิิทธิ ์ ศิลปะ

22 น.ส. วลิาสินี  ออ่นจันทร์ ป.ตรี 3.76 ม. เกษตรศาสตร์ พ.ต.ท. สมคิด  ออ่นจันทร์

23 น.ส. รัชนีกร ยอดหวาน ป.ตรี 3.33 ม. สงขลานครินทร์ ร.ต.ต.ดร. สุวทิย ์ยอดหวาน

24 น.ส. ธนพร ธญัญลักษณ์ ป.ตรี 3.58 ม. ศรีนคริทรวโิรจน์ ด.ต. หญิงสะใบพร ธญัญลักษณ์

25 น.ส. ฐิตาภา จันทอุม่เม้า ป.ตรี 3.40 ม. ศิลปากร ร.ต.ต. มรกต  จันทอุม่เม้า

26 น.ส. ชนากานต์  สันธานเดชา ป.ตรี 3.07 ม. ราชภัฏนครศรีฯ ด.ต. ธรีสิทธิ ์ สันธานเดชา

27 น.ส. ศศิวมิล ออ่นเกตุพล ป.ตรี 3.71 ม. เกษตรศาสตร์ ด.ต. โชคดี ออ่นเกตุพล

28 น.ส. ธชัชบา แกว้ทองสร ป.ตรี 3.63 ม. ธรรมศาสตร์ ร.ต.ต. สุคนธ ์แกว้ทองสร

29 น.ส. สุพิชญา จันทร์รงค์ ป.ตรี 3.33 ม. สงขลานคริทร์ พ.ต.ท. สนั่น จันทร์รงค์

30 นาย รัฐนันท์ ปยิะปานันท์ ป.ตรี 3.14 ม. แม่ฟ้าหลวง ร.ต.อ. อนันตชยั ปยิะปานันท์

31 น.ส. ภักดิพร แกว้เขยีว ป.ตรี 3.76 ม. มหดิล ร.ต.ท. สุวชิ แกว้เขยีว

32 นาย การต์รว ี จันทร์มี ป.ตรี 3.24 ม. ราชภัฏพระนคร ร.ต.ต. พิระพร จันทร์มี

33 น.ส. สวรรณยา กวัถิ้ว ป.ตรี 3.11 ม. ราชภัฏภูเกต็ ด.ต. สมศักด์ิ กวัถิ้ว

34 น.ส. พรทิพย ์พรหมมี ป.ตรี 3.11 วท. พยาบาลบรมราชชนนี ด.ต. อดุม พรหมมี

35 นาย ชนาธปิ หมวดเมือง ป.ตรี 3.34 ม. สงขลานครินท์ ร.ต.ต. สุวรินทร์ หมวดเมือง

36 น.ส. สภาภรณ์ หนูทอง ป.ตรี 3.44 ม. แม่โจ้ ด.ต. สมนึก หนูทอง

37 น.ส. ศุภกานต์ พาหบุตุร ป.ตรี 3.51 ม. ศรีนครินทรวโิรจน์ ด.ต. ธนวฒัน์ พาหบุตุร

38 นาย บญุฤทธิ ์ พูลเสน ป.ตรี 3.50 ม. เทคโนโลยพีระจอมเกล้าฯ ร.ต.อ. ธรรมนูญ พูลเสน

39 น.ส. กวสิรา คุ้มแควน้ ป.ตรี 3.65 ม. ธรรมศาสตร์ ด.ต. ชศัูกด์ิ  คุ้มแควน้

40 นาย พนัธกานต์  เกยีรติไพศาลโสภณ ป.ตรี 3.52 ม. เกษตรศาสตร์ ด.ต. สุริยะ เกยีรติไพศาลโสภณ

สถำนศึ กษำ
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(ทุนส่งเสริมการศึกษา) 

ระดับประถมศึกษา   
ได้รับทุนการศึกษาทุนละ 1,000.- บาท  จ านวน 7 ทุน เป็นเงิน  7,000.- บาท 

 
 

ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
ได้รับทุนการศึกษาทุนละ 2,000.- บาท จ านวน 42 ทุน เป็นเงิน  84,000.- บาท 

 

ล ำดับ รำยชื่ อ ศึ กษำอยู่ เกรดเฉลี่ย ผู้ปกค รอง

41 น.ส. พิมพกานต์  แพใหม่ ป.ตรี 3.20 ม. ธรรมศาสตร์ ร.ต.อ. ธรีโชติ  แพใหม่

42 น.ส. ชนิดา ชยัพินิจ ปวส. 3.75 วท. อาชวีศึกษานครศรีธรรมราช ด.ต. เดชะ ชยัพินิจ

43 นาย วทิยา ชมุฤทธิ์ ปวส.1 3.64 วท. เทคนิคพัทลุง ด.ต. หร้อหมัด ชมุฤทธิ์

สถำนศึ กษำ

ล ำดับ ร ำยชื่อ ชั้น เกรดเฉลี่ย สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง

1 ด.ญ. ชนมพ์ชิา มสิุกะ ป.1 - ร.ร. ภูเกต็ไทยหัวอาเซ่ียนวทิยา ด.ต. ประเสริฐ  มสิุกะ

2 ด.ช. ญาณกว ีรัตนะขวญั ป.1 - ร.ร. เทศบาลปลูกปัญญาฯ ส.ต.ท. ชัยยุทธ  รัตนะขวญั

3 ด.ญ. กมลเนตร  จันทร์หอม ป.1 - ร.ร. ดาราสมทุรภุเกต็ ด.ต. สุริยา จันทร์หอม

4 ด.ช. ภคพงษ ์แกว้ใส ป.1 - ร.ร. ภูเกต็ไทยหัวอาเซ่ียนวทิยา ร.ต.อ.หญิง สุภาภรณ์ นิ่มนวล

5 ด.ช. ปฏิภาน โกบแมง็ ป.1 - ร.ร. มสุลิมวทิยาภูเกต็ ด.ต. อภิเดช โกบแมง็

6 ด.ญ. ญาธดิา ทองขาวบัว ป.2 2.95 ร.ร. ดาราสมทุรภุเกต็ ด.ต. หัฐพร ทองขาวบัว

7 ด.ช. ณัธร มนัโตน ป.6 2.69 ร.ร. วทิยาสาธติ ด.ต. ครรชิต มนัโตน

ล ำดับ รำยชื่ อ ศึ กษำอยู่ เกรดเลี่ย ผู้ปกค รอง

1 ด.ช. กฤติพัทธ ์ธรรมชาติ ม.1 2.89 ร.ร. เทศบาลเมืองภูเกต็ ด.ต. ระพีพงษ ์ธรรมชาติ

2 นาย พิชยพล  เอีย่มชลค า ม.1 2.51 ร.ร. เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร.ต.อ. ธนกฤต เอีย่มชลค า

3 ด.ช. ภวตั อุน่สอน ม.2 2.79 ร.ร. บา้นสามกอง ด.ต. เดชาวตัร อุน่สอน

4 ด.ญ. ฉายวนัต์ รัตนประพันธ์ ม.2 2.80 ร.ร. สตรีภูเกต็ ด.ต. จิรวฒัน์ รัตนประพันธ์

5 ด.ญ. ปรมาภรณ์ ธรรมสะโร ม.2 2.96 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ด.ต. ปรเมศวร์ ธรรมสะโร

6 ด.ช. ยศกร จิตกาฬ ม.2 2.91 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ด.ต. ไพริน จิตกาฬ

7 ด.ญ. สุธดิา คงทองจีน ม.2 2.71 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ร.ต.อ. สุเมตร คงทองจีน

8 ด.ญ. อมัมี่ หมานหยะ ม.2 2.27 ร.ร. สตรีภูเกต็ ร.ต.ต. ยะกบุ หมานหยะ

9 ด.ช. ธนาธปิ ศรีนาค ม.2 2.66 ร.ร. ขจรเกยีรติศึกษา ร.ต.อ. พิชญุตม์ ศรีนาค

10 ด.ญ. วรินทร ใสสุทธกิลุ ม.2 2.81 ร.ร. ขจรเกยีรติศึกษา ร.ต.ต. ประสิทธิ ์ใสสุทธกิลุ

11 ด.ช. ณภัทร คงอน้ ม.3 2.61 ร.ร. เมืองถลาง ด.ต. นภดล คงอน้

12 ด.ช. ฐิติศักด์ิ  กาญจนวงศ์ ม.3 1.94 ร.ร. เทศบาลสามกอง ด.ต. องอาจ  กาญจนวงศ์

13 ด.ญ. ฐิติชญา กลึงวงศ์ ม.3 2.24 ร.ร. เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พ.ต.ท. รัษฎา กลึงวงศ์

14 ด.ญ. ชญัญานุช กลับทอง ม.3 2.48 ร.ร. อรุณวทิยา ด.ต. ผกาสิทธิ ์ กลับทอง

สถำนศึ กษำ
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ล ำดับ รำยชื่ อ ศึ กษำอยู่ เกรดเลี่ย ผู้ปกค รอง

15 ด.ช. ณัฐพัฒน์  มัธยนัต์ ม.3 2.57 ร.ร. สตรีภูเกต็ พ.ต.ท. พาชยั มัธยนัต์

16 นาย คงกระพัน  ภู่ระหงษ์ ม.4 2.46 ร.ร. นวมินทราชทิูศสวนกหุลาบวทิยาลัยร.ต.อ. ส าเริง  ภู่ระหงษ์

17 น.ส. ธนภรณ์ แพงพิมโล้ ม.4 2.52 ร.ร. มัธยมวานรนิวาส ร.ต.อ. ฐปพน แพงพิมพ์โล้

18 นาย รัชชานนท์ เกือ้หนุน ม.4 2.16 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ร.ต.อ. บญัชา เกือ้หนุน

19 นาย ไกรวชิญ์  มุสิกะปาละ ม.4 2.50 ร.ร. สตรีภูเกต็ ร.ต.ต. ตรีเทพ มุสิกะปาละ

20 น.ส. นาฎา  พลายกวม ม.4 2.07 ร.ร. เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ด.ต. สนิท พลายกวม

21 นาย ภูเบศ ไชยพลบาล ม.4 2.98 ร.ร. ภูเกต็ไทยหวัอาเซ่ียนวทิยา ด.ต. วชิยั ไชยพลบาล

22 น.ส. แพรวา พรหมอนิทร์ ม.4 2.80 ร.ร. เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ด.ต. เพลิน พรหมอนิทร์

23 นาย สุทธภัิทร  วศุิภกาญจน์ ม.5 2.94 ร.ร. ดีบกุพังงาวทิยายน ด.ต. สมหมาย วศุิภกาญจน์

24 น.ส. อภิสรา จันทร์จะนะ ม.5 2.94 ร.ร. สตรีภูเกต็ ด.ต. บญุเชดิ จันทร์จะนะ

25 นาย ปฏิภาณ พูนพิพัฒน์ ม.5 2.37 ร.ร. กะทู้วทิยา ด.ต. ทพิยอ์นิทร์ พูนพิพัฒน์

26 น.ส. สุภาพร  หนูชว่ย ม.5 2.53 ร.ร. เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ด.ต. เฉลิม หนูชว่ย

27 น.ส. สิรินา บลิแสะ ม.5 2.69 ร.ร. เทศบาลปลูกปญัญา ร.ต.อ. ดะหนาน บลิแสะ

28 น.ส. รุจิกาญจน์ จุลหอม ม.5 2.72 ร.ร. เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร.ต.อ. รัชชาพงษ ์จุลหอม

29 นาย ฉตัรา ชหูนู ม.6 2.61 ร.ร. เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พ.ต.ท. ฉตัรชยั ชหูนู

30 นาย ทรัพยเ์จริญ  ผู้มีสัตย์ ม.6 2.47 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ด.ต. พรเจริญ ผู้มีสัตย์

31 น.ส. เบญจวรรณ  บญุทิพย์ ม.6 2.74 ร.ร. เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ด.ต. วชิติ  บญุทิพย์

32 น.ส. นันทพร  เนียมไทย ม.6 2.53 ร.ร. สมุทรสาครบรูณะ ด.ต. สมชติ เนียมไทย

33 นาย ณัฐชนนท์  หลีเจริญสุข ม.5 2.34 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ร.ต.อ. ไพจิตร หลีเจริญสุข

34 น.ส. อภิษฐา พึ่งผล ม.6 2.51 ร.ร. เมืองถลาง ด.ต. ประสาน พึ่งผล

35 นาย ชนิพัฒน์ คงทุ่ง ม.6 2.57 ร.ร. ภูเกต็วทิยาลัย ร.ต.อ. พีรวสั คงทุ่ง

36 นาย ติณณ์ดนัย กอบเกือ้ ม.6 2.70 ร.ร. เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร.ต.อ. เทยีนชยั กอบเกือ้

37 นาย เชาวนันท์  สุวรรณน้อย ปวช. 1.72 ว.ท. เทคนิคถลาง ด.ต. เชาวนวสั  สุวรรณน้อย

38 นาย ชติุพนธ ์ จิตรวรัิตน์ ปวช. 2.98 ว.ท. อาชวีศึกษาภูเกต็ ด.ต.หญิง วชัรี จิตรวรัิตน์

39 นาย รัตนพล รัตนเกษร ปวช.1 1.61 ว.ท. เทคนิคถลาง ด.ต. สุชาติ  รัตนเกษร

40 นาย เอกกว ีสีค า ปวช.2 1.88 ว.ท. เทคนิคภูเกต็ ด.ต. ชนะเลิศ สีค า

41 น.ส. ณัฐญาดา ชนูาค ปวช.2 2.09 ว.ท. เทคโนโลยภูีเกต็ ด.ต. ชาคริสต์  ชนูาค

42 น.ส. สมัชญา บญุกล่ิน ปวช.3 2.50 ว.ท. อาชวีศึกษาภูเกต็ ร.ต.ท. วเิชยีร บญุกล่ิน

สถำนศึ กษำ
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ระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี   
ได้รับทุนการศึกษาทุนละ 3,000.- บาท จ านวน 43 ทุน เป็นเงิน  129,000.- บาท 

 
 

ล ำดับ รำยชื่ อ ศึ กษำอยู่ เกรดเฉลี่ย สถำนศึ กษำ ผู้ปกค รอง

1 นาย จตุพร จันทรวฒัน์ ป.ตรี 1.78 ม. ราชภัฏภูเกต็ ร.ต.ต. ศิริ จันทรวฒัน์

2 น.ส. สุมนฑา จินเยี้ยน ป.ตรี 1.90 ม. รามค าแหง ด.ต. นิคม จีนเยี้ยน

3 นาย ภควตั ไกรยรูประสงค์ ป.ตรี 2.46 ม. กรุงเทพมหานคร ด.ต. จตุพร ไกรยรูประสงค์

4 น.ส. กชพร มีหมู่ ป.ตรี 2.13 ม. สงขลานครินทร์ ด.ต. คารมณ์ มีหมู่

5 น.ส. ชาลิสา แกว้ทอง ป.ตรี 2.84 ม. เกษตรศาสตร์ ด.ต. วฒิุชยั  แกว้ทอง

6 นาย ณรงค์เดช  ออ่นรัตน์ ป.ตรี 2.80 ม. สงขลานครินทร์ ร.ต.อ. วโิรจ ออ่นรัตน์

7 นาย กติติพงศ์ คงแหลม ป.ตรี 2.33 ม. เชยีงใหม่ ร.ต.อ. นครไชย คงแหลม

8 น.ส. วรธดิา บรรลุสุข ป.ตรี 2.98 ม. แม่ฟ้าหลวง ร.ต.ต. วฒิุยา บรรลุสุข

9 นาย พีรวชิญ์ คงสุข ป.ตรี 2.90 ม. สงขลานครินทร์ พ.ต.ต. นพรัตน์  คงสุข

10 นาย ปองพล วอ่งไว ป.ตรี 2.73 ม. นานาชาติแสตมฟอร์ด ด.ต. หญิงเมตตา วอ่งไว

11 น.ส. ชนิดา พรรณไวย ป.ตรี 2.89 ม. รังสิต พ.ต.ท. ราชนัย ์พรรณไวย

12 นาย ศิวกร บญุสร้าง ป.ตรี 2.19 ม. กรุงเทพ ด.ต. วสุิทธิ ์บญุสร้าง

13 นาย อนุพงษ ์สอนจิตร์ ป.ตรี 2.77 ม. ธรรมศาสตร์ ด.ต. วรกฤต  สอนจิตร์

14 น.ส. พิชญา โชติคุต ป.ตรี 2.79 ม. แม่ฟ้าหลวง ด.ต. พิพัฒน์ โชติคุต

15 น.ส. ณัฏฐณิชา  อนิทร์คง ป.ตรี 2.90 ม. สงขลานครินทร์ ร.ต.ท. สนิท อนิทร์คง

16 นาย อลงกรณ์ เหมือนเพชร ป.ตรี 2.30 ม. เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเหนือร.ต.ต. วรวทิย ์เหมือนเพชร

17 นาย ศรัณย ูวาจาสัตย์ ป.ตรี 2.71 ม. ราชภัฏภูเกต็ ร.ต.อ. สันติ วาจาสัตย์

18 น.ส. รุจาภา จันทะภาโส ป.ตรี 2.08 ม. แม่ฟ้าหลวง ร.ต.ต. สมโภชน์ จันทะภาโส

19 น.ส. เขมจิรา พาลีบตุร ป.ตรี 1.81 ม. ราชภัฎภูเกต็ ด.ต. บญัชา พาลีบตุร

20 น.ส. คริษฐา อนันตพงศ์ ป.ตรี 2.56 ม. ราชภัฎภูเกต็ ด.ต. วานิช  อนันตพงศ์

21 น.ส. เบญญาภัทร สุขแกว้ ป.ตรี 2.85 ม. ราชภัฎภูเกต็ ด.ต. ภานุมาศ สุขแกว้

22 นาย ชยธร หมวดเมือง ป.ตรี 2.71 ม. สงขลานครินทร์ ด.ต.หญิง แคทลียา หมวดเมือง

23 น.ส. ฉนัชนก เฉยีบแหลม ป.ตรี 1.92 ม. เกษตรศาสตร์ ร.ต.อ. วนิิจ  เฉยีบแหลม

24 นาย สหสัวรรษ นุ่นปาน ป.ตรี 2.89 ม. ราชภัฏสวนสุนันทา ด.ต. ส าราญ นุ่นปาน

25 น.ส. เบญจมภร ครองยติุ ป.ตรี 2.88 ม. สงขลานครินทร์ ร.ต.ท. อคัรเดช ครองยติุ

26 นาย ปยิะณัฐ ค าแกว้ ป.ตรี 2.23 ม. สงขลานครินทร์ ด.ต. บนัดิษ ค าแกว้

27 น.ส. กญัญารัตน์  จิ้วซ้ิว ป.ตรี 1.93 ม. ราชภัฏภูเกต็ ด.ต. สมคิด จิ้วซ้ิว

28 นาย อคัรเดช ชแูกว้ ป.ตรี 2.72 ม. สงขลานคริทร์ ด.ต. ราเชนทร์ ชแูกว้

29 นาย ธปิก สุวรรณชนะ ป.ตรี 2.47 ม. ราชพฤกษ์ ด.ต. มโน สุวรรณชนะ

30 น.ส. ชนาพร ยิ่งยวด ป.ตรี 2.81 ม. สงขลานครินทร์ ด.ต. ประวทิย ์ยิ่งยวด

31 นาย รัฐาธปิตัย ์สุขกรี ป.ตรี 73 หน่วย ม. รามค าแหง พ.ต.ท. นพรุจ สุขกรี

32 นาย ณัฐวฒัน์ ผอมนะ ป.ตรี 2.82 ม. รามค าแหง พ.ต.ท. เชาว ์ผอมนะ



- 16 - 
 

 
 

มติที่ประชุมใหญ่............................................................................................................................. ............... 
.......................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................... 
 
 

ล ำดับ รำยชื่ อ ศึ กษำอยู่ เกรดเฉลี่ย สถำนศึ กษำ ผู้ปกค รอง

33 น.ส. นลพรรณ หน่อนิล ป.ตรี 2.89 ม. ศิลปากร ร.ต.อ.นภดล หน่อนิล

34 น.ส. ญาณัจฉรา เพียรอดวงษ์ ป.ตรี 2.87 ม. ราชภัฎนครราชสีมา ร.ต.ต. ทนิกร เพียรอดวงษ์

35 น.ส. กฤตพร ปยิะรัตน์ ป.ตรี 1.87 ม. ทกัษณิ ด.ต. วฒันา ปยิะรัตน์

36 นาย ยวุฒัน์ ศรีสุขใส ป.ตรี 2.26 วท. เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ ร.ต.ท. ประวทิย ์ศรีสุขใส

37 นาย ชยตุม์ แกว้กระเศรษฐ ป.ตรี 2.19 ม. ธรรมศาสตร์ ด.ต. บญัชา แกว้กระเศรษฐ

38 น.ส. ปรารถนา ขา่ยม่าน ป.ตรี 2.56 ม. เทคโนราชมงคล ด.ต. ประสาร ขา่ยม่าน

39 น.ส. ธนพร ศรีทองสุข ป.ตรี 2.31 ม. กรุงเทพ ด.ต. พินิจ ศรีทองสุข

40 นายพีรพัฒน์ จิตต์หลัง ป.ตรี 2.54 ม. ธรรมศาสตร์ ด.ต. พงศ์ศักด์ิดา จิตต์หลัง

41 นาย สิฐนันท ์สามงามยา ป.ตรี 2.31 ม. ราชภัฏภูกต็ ร.ต.ท. บญุลือ สามงามยา

42 น.ส. นันทนัช  ดรุณพงศ์ ป.ตรี 2.96 ม. เกษตรศาสตร์ พ.ต.ท. สืบสกลุ ดรุณพงศ์

43 นาย ธนาธปิ หมีล าพอง ปวส.2 2.10 วท. เทคนิคภูเกต็อาชวีะภูเกต็ พ.ต.ท. สุชาติ หมีล าพอง
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ระเบียบวาระที่ 2  : รับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 

(ส าเนา) 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต   จ ากัด 
วันเสาร์ที่   17  พฤศจิกายน   2561 

ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต 

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

 
ประธานที่ประชุม                ด.ต. เดชาวัตร   อุ่นสอน                            ประธานกรรมการด าเนินการ 

ผู้เข้าประชุม 
 
 
                
                                                   
                                                                                                                                                
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  พล.ต.ต. ชลิต       ถิ่นธานี                รองผู้บัญชาการตํารวจภูธร ภาค 8 
2.  พล.ต.ต. อภิรักษ์   หงษ์ทอง  อดีต ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 
3.  นาย สุรพล         เมืองสง หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต 
4.  นาง ณิชชา         รัชตทวิโภคิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ 
5.  นาย พิทักษ์         คงขลิบ นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
6.  ดร. วรากร          แช่มเมืองป๎ก ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
7.  นาง วัจนารัตน์     สวนยา สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จํากัด 
8.  นางสาว วิภารัตน์  เอียดแก้ว       สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีวะทางทะเลภูเก็ต  จํากัด 
9.  นางสาว วารุณี      สนิทเปรม สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีวะทางทะเลภูเก็ต  จํากัด 
10.นางสาว สาริศา     กําลังมาก             บจม.สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
11.นาง อรัญยา         นิลพัฒน์ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานลากูน่าภูเก็ต จํากัด  
12.นางสาว รัตติกาล    พูลเพิ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานลากูน่าภูเก็ต จํากัด        
   

 
 

1.  สมาชิก   ทั้งหมด จํานวน 1,435   คน 
2.  สมาชิก   ผู้มาประชุม จํานวน 1,087 คน 
3.  คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 15 คน 
4.  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จํานวน 7 คน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

               เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ดาบตํารวจเดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการดําเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูเก็ต  จํากัด ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวรายงานต่อพลตํารวจตรีชลิต ถิ่นธานี 
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 8 ประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูเก็ต จํากัด ได้ก่อตั้งและจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  
2519  ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม  2519  โดยมีสมาชิกลงทะเบียนตั้งครั้งแรก จํานวน 268 ท่าน มีทุนเรือนหุ้น
เริ่มต้นที่ จํานวน  21,340  บาท  นับตั้งแต่จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการครั้งแรกจนถึงป๎จจุบันมีการดําเนิน
กิจการผ่านพ้นมาด้วยดี ตลอดระยะเวลา 42   ปี  

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 สหกรณ์มีสมาชิกจํานวนทั้งสิ้น 1,435 คน มีทุนดําเนินงาน 
จํานวนกว่า 1.7 พันล้านบาท มีทุนเรือนหุ้นจํานวนกว่า 510 ล้านบาท  และมีผลประกอบการกําไรสุทธิในปีนี้ 
จํานวน 57.7 ล้านบาท  ทางคณะกรรมการชุดที่ 43 ได้บริหารงานสหกรณ์ก่อให้เกิดความมั่นคงและเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โดยมีการพัฒนาความรู้ความสามารถและความชํานาญในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการ
ลงทุน และสวัสดิการ  ตลอดจนจัดทําโครงการที่เอ้ือประโยชน์ให้แก่สมาชิกในทุกๆ  ด้าน ซึ่งมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ ดังนี้   

1. การกําหนดระเบียบต่างๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจป๎จจุบัน
2. การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดความทันสมัยและรวดเร็วมากข้ึน
3. การขยายวงเงินกู้สามัญ
4. การเพ่ิมสวัสดิการวันเกิดแก่สมาชิก
5. การเพ่ิมสวัสดิการ นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลแก่สมาชิก
6. การเพ่ิมสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิต
7. การมอบสวัสดิการบุตรแรกคลอดแก่สมาชิก
8. การมอบสวัสดิการ การจบการศึกษาแก่สมาชิก
9. การจัดทําโครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือซื้ออาวุธปืน
10. การสนับสนุนโครงการแข่งขันฟุตบอล ภ.จว.ภูเก็ต คัพ ครั้งที่ 1
11. การสร้างแบรนด์น้ําดื่ม สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูเก็ต จํากัด เพ่ือใช้เป็นสวัสดิการให้สมาชิก
12. การจัดทําโครงการปรับโครงสร้างหนี้  เพื่อช่วยเหลือสมาชิก

และเมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูเก็ต จํากัด ได้รับโล่รางวัล
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจําปี 2561  โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้
มอบโล่รางวัล ถือเป็นความสําเร็จอย่างยิ่งของสหกรณ์ 

ทั้งนี้ที่กล่าวมานั้นเป็นการดูแลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และให้การสนับสนุนแก่สมาชิก
เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการบริหารสหกรณ์ฯ นั้นต้องคํานึงถึง
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สมาชิกทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจการสหกรณ์  ผู้ถือหุ้นสหกรณ์ หรือ ผู้มาฝากเงิน ตลอดจนสมาชิก
ผู้ใช้บริการ ตามหลักการ ข้อบังคับ และวิธีการทางสหกรณ์ ทุกประการ  

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอกราบเรียนเชิญท่าน  พล.ต.ต.  ชลิต   ถิ่นธานี  รองผู้บัญชาการ
ตํารวจภูธร ภาค 8 ได้กล่าวให้โอวาทแก่สมาชิกและเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 ของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตํารวจภูเก็ต จํากัด ณ บัดนี้ 

พล.ต.ต. ชลิต ฯ    ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2561 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูเก็ต จํากัด ในวันนี้ 

จากคํากล่าวรายงานของประธานกรรมการ  ตลอดระยะเวลาการก่อตั้ง และการดําเนินงานมาถึง
ป๎จจุบัน  มีความรู้สึกชื่นชมต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ที่มีความตั้งใจ มีความอุสาหะ เสียสละเวลา 
เข้ามาร่วมบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของพวกเรา  จนมีทุนดําเนินงานเพ่ิมขึ้น กว่า 1.7 พันล้านบาท  
มีทุนเรือนหุ้นจํานวนกว่า 510 ล้านบาท  และมีผลกําไรสุทธิในปีนี้ถึง 57.7 ล้านบาท ทําให้สหกรณ์ฯมีความ
เจริญเติบโตและความก้าวหน้า และมีการพัฒนาจนสามารถจัดสรรเงินสวัสดิการต่างๆ ให้กับสมาชิกได้เพ่ิมขึ้น 
อีกทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการและให้การช่วยเหลือสมาชิก ได้อย่างเท่าเทียม และเสมอภาคกัน ตาม
หลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ ถือเป็นเป็นความสําเร็จในอีกขั้นจนได้รับโล่รางวัลสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิ
บาล ประจําปี 2561    

ในโอกาสนี้ ผมอยากจะฝากให้ทุกคน จงมีความเชื่อมั่น ในระบบของสหกรณ์ ซึ่งจากแนวคิดของ
ท่าน พล.ต.อ. ศรีสุข มหินทรเทพ อดีตอธิบดีกรมตํารวจ ได้มีคําสั่งกรมตํารวจที่ 1379/2519 ลงวันที่ 14 
กันยายน 2519 ให้หน่วยงานราชการระดับกองบังคับการขึ้นไปทุกหน่วย ในราชการบริหารส่วนกลางและราชการ
ส่วนภูมิภาคดําเนินการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น เพ่ือสร้างมั่นคงให้กับครอบครัวของข้าราชการตํารวจ ผมจึงอยากให้
สมาชิกของเราได้ฝากเงินไว้กับสหกรณ์ฯ ซึ่งให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคาร ตลอดจนผมตอบแทนต่างๆ และ
สวัสดิการที่ได้รับอย่างเป็นธรรม 

สุดท้ายขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และบารมีหลวงพ่อแช่ม สิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดภูเก็ต 

และสิ่งศักดิ์สิทธิทั่วสากลโลกนี้ โปรดดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่าน ประธานกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการ

ดําเนินการ ฝ่ายจัดการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จงประสบความสําเร็จ ความสุขความเจริญ มีสุขภาพ

ร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงเพ่ือร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูเก็ต จํากัด ของเราสืบไป 

บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 ของสหกรณ์ออมทรัพย์

ตํารวจภูเก็ต จํากัด และขอให้การดําเนินการประชุม เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยสําเร็จประโยชน์ตามความมุ่ง

หมายทุกประการ 

ประธานฯ      กล่าวขอบคุณท่านรองผู้บัญชาการตํารวจภูธร ภาค  8 และกล่าวต้อนรับสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการเข้าร่วมการประชุม
สามัญประจําปี  2561  ทุกท่าน  เมื่อท่ีประชุมมีองค์ประชุมครบจึงดําเนินการตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  1 :  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  อาศัยความตามมาตรา 57 แห่งพระราชาบัญญัติ พ.ศ.2554  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมี

สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  ในกรณีเป็นการ

ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  ต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด

หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะนับเป็นองค์ประชุม 

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ใช้การประชุมโดยสมาชิกทั้งหมดและบัดนี้มีสมาชิกมาประชุมครบองค์

ประชุมแล้ว  จึงขอเปิดการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

* ประธานแนะนําผู้มีเกียรติที่มาร่วมประชุม

* แจ้งรายชื่อ ที่ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้ตรวจสอบบัญชีของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูเก็ต จํากัด 

ที่ปรึกษา 

1. พล.ต.ต. ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 

2. พ.ต.อ. อกนิษฐ ด่านพิทักษ์ศาสน์ ผู้กํากับการ กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 

3. พ.ต.ต. อัครเดช พงศ์พรหม สารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต 

คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดท่ี 43 

1. ด.ต. เดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการ 
2. พ.ต.ท. ประมวล จ่ายกระโทก รองประธานคนที่  1 
3. ด.ต. ศรีไทย ปาณะศรี รองประธานคนที่  2 
4. ร.ต.อ. พิชํุตม์ ศรีนาค กรรมการ 
5. ร.ต.อ. พิเชฐ ชุมนวน กรรมการ 
6. ด.ต. รัตนชัย มณีรัตน์ กรรมการ 
7. ด.ต. วสิุทธิ์ บุญสร้าง กรรมการ 
8. ด.ต. สุรีย์ เจริญพร  กรรมการ 
9. ด.ต. พินิจ ศรีทองสุข กรรมการ 
10.ด.ต.หญิง เมตตา ว่องไว กรรมการ 
11.ด.ต.หญิง แคทลียา หมวดเมือง กรรมการ 
12.ส.ต.ท. วรวิทย์ เกลี้ยงสีพรม กรรมการ 



- 22 - 

13. ส.ต.ต. นิติรฐั อินทชาติ กรรมการ 
14. ร.ต.อ. สุธี หวังโสะ กรรมการ/เหรัญญิก 
15. ด.ต. โกวิทย์ คงดี กรรมการ/เลขานุการ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

1.ร.ต.ท. เทอดทูล แย้มบู่ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
2.ด.ต.หญิง ราตรี เพชรสวี ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ผู้สอบบัญชี 

1. นาง วรากร แช่มเมืองป๎ก ผู้สอบบัญชี 

* การมอบเงินสวัสดิการเกษียณอายุราชการของสมาชิก  เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจแก่สมาชิกท่ี
เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2561  จํานวน 19  ท่าน  รายละ 3,000.- บาท รวมเป็นเงิน 57,000 บาท 

ล าดับ ยศ     ช่ือ    ชื่อสกุล สังกัด/หน่วย เลขสมาชิก 
1 พ.ต.ท.หญิง นิตยา   เอกอดิศักดิ์ ภ.จว.ภูเก็ต 952 
2 ร.ต.อ. บัณฑิตย์   ศรีสมาน " 1608 
3 ร.ต.อ. ณรงค์   ดีประเสริฐทรัพย์ " 2267 
4 พ.ต.ท. มารุต  พหลทัพ สภ.กะรน 2739 
5 ร.ต.อ. จินดา   สุขบรรจง สภ.ถลาง 443 
6 ร.ต.อ. ยุทธพงษ์   พิชิตสูงเนิน " 530 
7 ร.ต.อ. ประสาน  ลีละประถม " 336 
8 ร.ต.อ. เกษม  ดิษโสภา กก.สส. 1524 
9 ร.ต.อ. ทองสุข   ทองชัง สภ.กะทู้ 2268 
10 ร.ต.อ. สมพงษ์  จันทร์ย๋อง " 731 
11 ร.ต.อ. นิพนธ์   เกลื่อนการ สภ.ป่าตอง 339 
12 ร.ต.อ. พิเชฐ   ชุมนวน สภ.เชิงทะเล 1259 
13 ร.ต.อ. ภาณุพงศ์   รัตนบูรณ์ สภ.เมืองภูเก็ต 592 
14 ร.ต.อ. ภูษิต   วงค์วลัยภรณ์ " 1546 
15 ร.ต.อ. วิโรจ  อ่อนรัตน์ สภ.วชิิต 1556 
16 ร.ต.อ. สมชิด ลิ่มพานิช สภ.ฉลอง 2397 
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17 ร.ต.อ. สมพงษ์   จรูญสวัสดิชยั " 920 
ล าดับ ยศ     ช่ือ    ชื่อสกุล สังกัด/หน่วย เลขสมาชิก 
18 ร.ต.อ. สมพร  แก้วคง " 385 
19 ด.ต. โกศล    ไชยแสง " 2257 

การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจ าปี 2561 จ านวน 248 ทุน รวมเป็นเงิน 576,500.- บาท 

 ประเภททุนเรียนดี มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป หรือคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80  ขั้นไป

1. ระดับชั้นประถมศึกษา ทุนละ 1,500 บาท จํานวน 65 ทุน เป็นเงินจํานวน     97,500.- บาท 
2. ระดับชั้นมัธยมหรือเทียบเท่า ทุนละ 2,500 บาท จํานวน 83 ทุน เป็นเงินจํานวน   207,500.- บาท 
3. ระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี  ทุนละ 3,500 บาท จํานวน 27 ทุน เป็นเงินจํานวน     94,500.- บาท

 ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา มีเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 หรือคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 80

1. ระดับชั้นประถมศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จํานวน 3 ทุน เป็นเงินจํานวน      3,000.- บาท 
2. ระดับชั้นมัธยมหรือเทียบเท่า ทุนละ 2,000 บาท จํานวน 36 ทุน เป็นเงินจํานวน    72,000.- บาท 
3. ระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี  ทุนละ 3,000 บาท จํานวน 34 ทุน เป็นเงินจํานวน   102,000.- บาท

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติที่ประชุมใหญ ่รับทราบ การมอบเงินสวัสดิการเกษียณอายุราชการของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ประจําปี 
2561  จํานวน 19  ท่าน  รายละ 3,000.- บาท รวมเป็นเงิน 57,000.- บาท และการมอบทุนส่งเสริมการศึกษา
แก่บุตรสมาชิก ประจําปี 2561 จํานวน 248 ทุน รวมเป็นเงิน 576,500.- บาท 

ระเบียบวาระที่ 2 : เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2560 

ประธานฯ          มอบหมายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจําปี 2560 เมื่อวันเสาร์            
ที่ 2  ธันวาคม  2560  ณ โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต ปรากฏรายละเอียดตามรายงานกิจการ ประจําปี  2560  ให้
สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ได้รับทราบ หากมีข้อแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความใด ขอให้สมาชิกนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 

มติที่ประชุมใหญ ่  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560  เมื่อวันที่  2 ธันวาคม 2560 
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ระเบียบวาระที่  3 :  รับทราบผลการด าเนินงาน  ประจ าปี  2561 

1. ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา  ดังนี้
รายการ ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด) 

จํานวนสมาชิก 1,435 1,400 +  35 
ทุนเรือนหุ้น 510,021,340.00 463,426,420.00 +     46,594,920.00 
ทุนสํารอง 39,460,064.14 33,707,434.19 +       5,752,629.95 
ทุนสะสมตามข้อบังคับ 1,904,465.93 1,822,883.49 +  81,582.44 
กองทุนสวัสดิการสมาชิก 695,422.00 365,022.00 +  330,400.00 
กองทุนสร้างสํานักงาน 1,612,142.00 1,412,142.00 +  200,000.00 
สินทรัพย์ทั้งสิ้น 1,708,006,240.12 1,457,842,801.40 +   250,163,438.72 
เงินฝากออมทรัพย์ 24,512,752.08 22,670,778.99 +       1,841,973.09 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 108,849,503.02 103,332,878.12 +       5,516,624.90 
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 219,814,962.22 212,983,434.91 -  6,831,527.31 
จ่ายเงินกู้สมาชิกระหว่างปี 1,124,901,634.78 1,150,310,377.32 -      25,408,742.54 
รับชําระหนี้เงินกู้ระหว่างปี 866,726,381.08 895,678,983.73 -      28,352,602.65 
เงินให้กู้คงเหลือสิ้นปีอยู่ที่สมาชิก 1,651,055,410.65 1,392,880,156.95 +   258,175,253.70 
รายได้ 104,293,826.39 90,873,361.98 +     13,420,464.41 
รายจ่าย 46,575,128.81 41,545,459.44 +       5,029,669.37 
กําไรสุทธิ 57,718,697.58 49,327,902.54 +       8,390,795.04 

2. ด้านสมาชิกภาพ ณ วันสิ้นปี
รายการ ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด) 

 จํานวนสมาชิกยกมา 1,400 1,357 + 43 
บวก สมาชิกเข้าใหม่ 65 75 - 10 
หัก  ลาออก 30 32  -   2 
จํานวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี 1,435 1,400 + 35 

3. ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้น ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด) 

ยอดยกมา 463,426,420.00 390,723,700.00 +  72,702,720.00 
บวก รับระหว่างปี 67,944,430.00 79,017,260.00 -   11,072,830.00 
หัก   จ่ายคืนค่าหุ้น 21,349,510.00 6,314,540.00       -   15,034,970.00 
ยอดคงเหลือ 510,021,340.00 463,426,420.00 +  46,594,920.00 
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4. เงินรับฝาก
สหกรณ์ ฯ เปิดรับฝากเงินจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ  ประเภท ออมทรัพย์ทั่วไป อัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 3.50  ต่อปี  และประเภทออมทรัพย์พิเศษ  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  4.00  ต่อปี  และมี การรับ
ฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3.70  ต่อปี  สหกรณ์คํานวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามยอดเงิน
ฝากคงเหลือ  และบันทึกดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 30 กันยายน  2560  ดอกเบี้ยทั้งหมดที่ได้รับไม่ต้องเสีย
ภาษ ี

ยอดเงินฝาก ณ วันที่  30  กันยายน  2560  มีดังนี้ 

เงินฝากออมทรัพย์ ปี 2561 ปี  2560 เพิ่ม (ลด) 
ยอดยกมาจากปีก่อน 22,670,778.99 13,997,112.64 +     8,673,666.35 
บวก  รับฝากเงินระหว่างปี 42,953,730.21 30,655,227.31 +   12,298,502.90 
หัก    ถอนเงินฝากระหว่างปี 41,111,757.12 21,981,560,96 +   19,130,196.16 
          ยอดเงินฝากคงเหลือ 24,512,752.08 22,670,778.99 +     1,841,973.09 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2561 ปี  2560 เพิ่ม (ลด) 
ยอดยกมาจากปีก่อน 103,332,878.12 94,669,900.09 +     8,662,978.03 
บวก  รับฝากเงินระหว่างปี 48,930,464.08 47,590,445.66 +     1,340,018.42 
หัก    ถอนเงินฝากระหว่างปี 43,413,839.18 38,927,467.63 +     4,486,371.55 
          ยอดเงินฝากคงเหลือ 108,849,503.02 103,332,878.12 +     5,516,624.90 

เงินฝากสหกรณ์อ่ืน ปี 2561 ปี  2560 เพิ่ม (ลด) 
ยอดยกมาจากปีก่อน 212,983,434.91 103,461,345.14 +  109,522,089.77 
บวก  รับฝากเงินระหว่างปี 80,038,527.31 141,942,089.77 -     61,903,562.46 
หัก    ถอนเงินฝากระหว่างปี 73,207,000.00 32,420,000.00 +    40,787,000.00 
          ยอดเงินฝากคงเหลือ 219,814,962.22 212,983,434.91 +      6,831,527.31 

5.ให้เงินกู้แก่สมาชิก ยอดเงินกู้ทุกประเภท ณ  วันที่ 30 กันยายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ 
เงินกู้ฉุกเฉิน,ฌาปนกิจ 

และอ่ืน ๆ (บาท) 
เงินกู้สามัญ, 

เงินกู้เอนกประสงค์(บาท) 
เงินกู้ซื้อปืน ,คอม 

(บาท) 
ยอดยกมา 19,128,870.16 1,373,565,786.79 185,500.00 
บวก  ให้กู้ระหว่างปี 82,454,390.00 1,031,668,834.78 10,778,410.00 
หัก    รับชําระหนี้ระหว่างปี 77,783,691.83 784,100,767.06 4,841,922.19 
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 23,799,568.33 1,621,133,854.51 6,121,987.81 
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ทุนสาธารณประโยชน์ ปี 2561 

ล าดับ วนัที่ รายการ เครดิต

1 1/10/60-30/9/61สวสัดิการน ้าด่ืมในสานกังานและช่วยเหลือสมาชิก 54,600.00           

2 4/10/2560 ด.ต.โกวิทย ์ คงดี ร่วมงานฌาปนกิจศพมารดา ร.ต.ท.สุนทร  วารี  จ.นครศรีธรรมราช 2,000.00

3 31/10/2560 สนบัสนุนช่วยเหลือบุตรขา้ราชการตารวจ ท่ีเป็นเด็กพิเศษ จานวน 7 คนคนละ 1,200- ประจาเดือน ตุลาคม  60 8,400.00

4 8/11/2560 พวงหรีดร่วมงานศพ บิดาอดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพยต์ารวจพทัลุง 1,000.00

5 10/11/2560 กรรมการและเจา้หนา้ท่ีร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาปี 2560 สอ.ตร.สุราษฎร์ธานี จากดั จานวน 5 คน 10,788.75

6 14/11/2560 กรรมการและเจา้หนา้ท่ี ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพยค์รูเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ จานวน  17 คน 100,000.00

7 17/11/2560 กรรมการและเจา้หนา้ท่ีร่วมงานศพมารดา  พล.ต.ท.ชลิต  ถ่ินธานี  อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 27,370.00

8 22/11/2560 ด.ต.เดชาวตัร  อุ่นสอน ประธาน  น ากระเชา้เยีย่ม  ร.ต.ต.สมโภชน์  จนัทะภาโส รักษาตวั รพ.กรุงเทพภูเกต็ 1,000.00

9 24/11/2560 ด.ต.เดชาวตัร อุ่นสอน เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาปี 2560  สอ.ตารวจแห่งชาติ กทม. 2,884.75

10 24/11/2560 ด.ต.เดชาวตัร  อุ่นสอน และ ด.ต.โกวิทย ์ คงดี เขา้ร่วม เสวนาโครงการ ปัญหาการดาเนินการสหกรณ์ วนัท่ี  27-29 ต.ค.60 9,800.00

11 28/11/2560 ด.ต.เดชาวตัร  อุ่นสอน ประธาน  นากระเชา้เยีย่ม ร.ต.ท.มนสั   นาคเอ่ียม  รักษาตวั รพ.วชิระภูเกต็ 1,000.00

12 30/11/2560 สนบัสนุนช่วยเหลือบุตรขา้ราชการต ารวจ ท่ีเป็นเด็กพิเศษ จ านวน 7 คนคนละ 1,200- ประจ าเดือน พฤษจิกายน  60 8,400.00

13 1/12/2560 มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก  ประจาปี  2560 326,500.00

14 15/12/2560 ด.ต.เดชาวตัร  อุ่นสอน เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 สอ.ตร.กระบ่ี จากดั จ.กระบ่ี 2,980.00

15 15/12/2560 กรรมการและเจา้หนา้ท่ีเขา้อบรมโครงการ "งานสารบรรณอยา่งมืออาชีพ" จ.กระบ่ี จานวน 5 คน 11,380.00

16 25/12/2560 สนบัสนุนจดัซ้ืออุปกรณ์ส านกังานศนูยป์ราบปรามผูมี้อิทธิพลและมือปืนรับจา้ง ตร.ภูธรจงัหวดัภูเกต็ 12,000.00

17 29/12/2560 สนบัสนุนช่วยเหลือบุตรขา้ราชการต ารวจ ท่ีเป็นเด็กพิเศษ จ านวน 7 คนคนละ 1,200- ประจ าเดือน ธนัวาคม  60 8,400.00

18 29/12/2560 สนบัสนุนภารกิจระดมกวาดลา้งหมายจบั ศนูย ์CCOC 30,000.00

19 3/1/2561 สนบัสนุนกาแฟ ใหจุ้ดตรวจเทศกาลปีใหม่ 1,500.00

20 3/1/2561 สนบัสนุนการจดังานวนัเด็กแห่งชาติประจ าปี 2561 แก่สภ.  จานวน 13  สภ. 65,000.00

21 10/1/2561 ด.ต.โกวิทย ์คงดี  ร่วมงานฌาปณกิจศพ บิดา  ด.ต.ธีรพงศ ์  เส้งสุ้น  อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 2,000.00

22 15/1/2561 ด.ต.ศรีไทย  ปาณะศรี เดินทางร่วมงานศพ ร.ต.อ.จีรศกัด์ิ  สงัขวิ์สุทธ์ิ  อ.จะนะ จ.สงขลา 2,000.00

23 19/1/2561 สนง.ตารวจแห่งชาติขอใหส้มทบเงินกองทุนสวสัดิการ ( 0.30% ของ ก าไรสุทธิปี 2560) 147,983.71

24 30/1/2561 น.ส.พชัรี ล่ิมกาญจนพงศ ์จนท.สินเช่ือ เขา้ร่วมอบรม E-Commerce   วนัท่ี 25,26 และ31  มกราคม 61 ม.ราชภฎัภูเกต็ 1,900.00

25 31/1/2561 สนบัสนุนช่วยเหลือบุตรขา้ราชการต ารวจ ท่ีเป็นเด็กพิเศษ จ านวน 7 คนคนละ 1,200- ประจ าเดือน มกราคม  61 8,400.00

26 31/1/2561 ร่วมสนบัสนุนงบประมาณก่อสร้าง  รร.ตารวจตระเวนชายแดนบา้นเสรีไทย 2,000.00

27 9/2/2561 กรรมการและเจา้หนา้ท่ี เขา้ร่วมโครงการ  พฒันาศกัยภาพกรรมการและเจา้หนา้ท่ี  จานวน 4 คน ท่ีสหกรณ์จงัหวดัภูเกต็ 1,200.00

28 21/2/2561 สนบัสนุนการจดังานวนัสหกรณ์แห่งชาติ ประจาปี  2561 5,000.00

29 21/2/2561 ด.ต.เดชาวตัร  อุ่นสอน  ประชุมเชิงปฏิบติัการวิเคราะห์และติดตามผลการดาเนินงานฯ  300.00

30 22/2/2561 กรรมการและเจา้หนา้ท่ีเดินทางร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาปี สส.ชสอ. จานวน 2 คน ท่ีกรุงเทพมหานคร 12,452.00

868,239.21ยอดยกไป
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ลาดับ วนัที่ รายการ เครดิต

868,239.21         

31 28/2/2561 สนบัสนุนช่วยเหลือบุตรขา้ราชการตารวจ ท่ีเป็นเด็กพิเศษ จานวน 7 คนคนละ 1,200- ประจาเดือน กมุภาพนัธ์  61 8,400.00

32 9/3/2561 ด.ต.เดชาวตัร  อุ่นสอน ประธาน  นากระชา้เยีย่ม  ด.ต.ชาติชาย  พวงนวม  สภ.เมือง 1,000.00

33 12/3/2561 กรรมการและเจา้หนา้ท่ี เขา้ร่วมศึกษาดูงานกบั สหประกนัชีวิต จานวน 5 คน 7,500.00

34 15/3/2561 ด.ต.เดชาวตัร  อุ่นสอน เขา้ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ บจ.สหประกนั   จ.กรุงเทพมหานคร 2,972.25

35 21/3/2561 กรรมการและเจา้หนา้ท่ี เขา้ร่วมโครงการอบรมหลกัสูตรการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน จานวน2 คน 600.00

36 22/3/2561 กรรมการและเจา้หนา้ท่ี เขา้ร่วมกิจกรรมโครงการเช่ือมโยงเครือข่ายฯ จานวน 13 คน วนัท่ี 24-27 พ.ค.61  จ.สงขลา 58,000.00

37 30/3/2561 สนบัสนุนช่วยเหลือบุตรขา้ราชการต ารวจ ท่ีเป็นเด็กพิเศษ จานวน 7 คนคนละ 1,200- ประจ าเดือน  มีนาคม 61 8,400.00

38 4/4/2561 ด.ต.เดชาวตัร  อุ่นสอน เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปี บมจ.สหประกนัชีวิต   จ.กรุงเทพมหานคร 4,825.00

39 17/4/2561 ด.ต.สุรีย ์เจริญพร และ ด.ต.พินิจ  ศรีทองสุข เขา้ร่วมโครงการสมัมนาและทศันศึกษากบั สอ.รพ.ตารวจ จากดัวนัท่ี 24-27 พ.ค.61 33,538.00

40 19/4/2561 สนบัสนุนงบประมาณในการจดัท าทีมฟตุบอลต ารวจภูธรภาค 8 เขา้แข่งขนัโครงการฝึกอบรมและทดสอบสมรรถภาพตารวจ 61 30,000.00

41 30/4/2561 สนบัสนุนช่วยเหลือบุตรขา้ราชการต ารวจ ท่ีเป็นเด็กพิเศษ จ านวน 7 คนคนละ 1,200- ประจาเดือน  เมษายน  61 8,400.00

42 11/5/2561 ค่าของท่ีระลึก สหกรณ์ครูกาฬสินธ์ จ  ากดั เขา้เยีย่ม สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภูเกต็ จากดั 2,000.00

43 14/5/2561 กรรมการและเจา้หนา้ท่ี  เขา้ร่วมประชุมใหญ่ ประจาปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจากดั จานวน 4 คน กทม. 12,381.06

44 24/5/2561 ด.ต.เดชาวตัร อุ่นสอน ประธาน และน.ส.พชัรี   ล่ิมกาญจนพงศ ์ เขา้ร่วมโครงการสมัมนา 4 ภูมิภาค   จ.สงขลา 6,000.00

45 25/5/2561 สนบัสนุนช่วยเหลือคนพิการ  สภาคนพิการแห่งประเทศไทย 1,000.00

46 1/6/2561 สนบัสนุนช่วยเหลือบุตรขา้ราชการต ารวจ ท่ีเป็นเด็กพิเศษ จ านวน 7 คนคนละ 1,200- ประจ าเดือน  พฤษภาคม  61 8,400.00

47 4/6/2561 สนบัสนุนทุนการศึกษา วนัสหกรณ์แก่นกัเรียน จ านวน 2 ทุน ทุนละ 1,000.- บาท 2,000.00

48 7/6/2561 สนบัสนุนของขวญั และจดัสถานท่ี งานสหกรณ์นกัเรียน ณ รร.ภูเกต็วิทยาลยั 2,404.00

49 13/6/2561 กรรมการและเจา้หนา้ท่ี จ  านวน 6 ท่าน ไปเซ็นสญัญาเงินกูย้มื  สอ.พนกังานบริษทัการบินไทย จ ากดั กทม. 25,414.31

50 29/6/2561 สนบัสนุนช่วยเหลือบุตรขา้ราชการตารวจ ท่ีเป็นเด็กพิเศษ จานวน 7 คนคนละ 1,200- ประจาเดือน  มิถุนายน  61 8,400.00

51 6/7/2561 ด.ต.เดชาวตัร  อุ่นสอน ประธาน น ากระเชา้เยีย่ม พ.ต.อ.อกนิษฐ์   ด่านพิทกัษศ์าสน์  พกัรักษาตวั รพ.วชิระภูเกต็ 1,000.00

52 9/7/2561 ร่วมบริจาคเงินสนบัสนุนกิจกรรม CSR  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูเชียงใหม่ จ  ากดั 2,000.00

53 9/7/2561 ร่วมทาบุญทอดผา้ป่าการศึกษาโรงเรียนบา้นตากแดด สอ.มสธ. จากดั 500.00

54 9/7/2561 ด.ต.ศรีไทย  ปาณะศรี   ร่วมงานฌาปณกิจศพ มารดา  ด.ต.วิสิทธ์ิ  ศิลปะ    จ.พทัลุง 2,000.00

55 12/7/2561 ด.ต.พินิจ  ศรีทองสุข ร่วมงานฌาปณกิจศพ มารดา ด.ต.ทินกร อ่อนรัตน์  อ.สะบา้ยอ้ย จ.สงขลา 3,000.00

56 2/8/2561 สนบัสนุนช่วยเหลือบุตรขา้ราชการต ารวจ ท่ีเป็นเด็กพิเศษ จ านวน 7 คนคนละ 1,200- ประจ าเดือน กรกฎาคม  61 8,400.00

57 8/8/2561 ด.ต.ศรีไทย ปาณะศรี และ นายกฤศณัฎฐ์ สุวรรณรัตน์  สมัมนาหลกัสูตรสาเร็จ 5 ส อยา่งเหนือชั้น จ.สงขลา 23-24/8/2561 12,400.00

58 17/8/2561 ร่วมเป็นเจา้ภาพในการถวายผา้กฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรธรณี  กทม. 500.00

59 17/8/2561 ร่วมเป็นเจา้ภาพทอดผา้ป่าสามคัคีเพ่ือสาร้างพระอุโบสถ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 500.00

60 17/8/2561 ร่วมทาบุญทอดกฐินสามคัคี กบัสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลราชวิถี จากดั 500.00

61 17/8/2561 ร่วมทาบุญถวายผา้พระกฐินพระราชทานประจาปี 2561 กบัสานกังานคณะกรรมการ สกสค. 500.00

1,131,173.83

ยอดยกมา

ยอดยกไป



- 28 - 

กองทุนสาธารณประโยชน์คงเหลือยกมา    1,360,320.88 
บวก จัดสรรเป็นกองทุนสาธารณประโยชน์ ปี 2561   1,500,000.00 

รวมเป็นเงิน    2,860,320.00 
หัก จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ปี 2561   1,518,417.56 

ยอดคงเหลือยกไป   1,341,903.32 

ลาดับ วนัที่ รายการ เครดิต

1,131,173.83      

62 17/8/2561 ร่วมทาบุญถวายผา้พระกฐินพระราชทานกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ประจาปี 2561 สานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ภูเกต็ 500.00

63 17/8/2561 สนบัสนุนงานเล้ียงสงัสรรค ์ทนายความจงัหวดัภูเกต็ 1,000.00

64 20/8/2561 ด.ต.เดชาวตัร  อุ่นสอน ประธาน นากระเชา้เยีย่ม ร.ต.ต.เสถียร    บุญมนภทัร พกัรักษาตวั รพ.วชิระภูเกต็ 1,000.00

65 22/8/2561 ดต.เดชาวตัร  อุ่นสอน อบรมหลกักฎหมายในการบริการสหกรณ์ ท่ีชสอ. วนัท่ี 10-14/9/61 จ.นนทบุรี 16,843.73

66 27/8/2561 กรรมการและจนท.ร่วมอบรมสมัมนาของคณะกรรมการ  วนัท่ี 26/8/61 จานวน 10 คน โรงแรมสุพิชฌาย ์ แกรนด ์จ.ภูเกต็ 3,000.00

67 31/8/2561 สนบัสนุนช่วยเหลือบุตรขา้ราชการต ารวจ ท่ีเป็นเด็กพิเศษ จานวน 7 คนคนละ 1,200- ประจ าเดือน   สิงหาคม  61 8,400.00

68 11/9/2561 ส.ต.ต.นิติรัตน์ อินทชาติ กรรมการ น ากระเชา้เยีย่ม  ร.ต.ต.จ านงค ์ลกัษณะชู   พกัรักษาตวั รพ.วชิระภูเกต็ 1,000.00

69 12/9/2561 สนบัสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรม "โครงการเพ่ือนอ้งโครงการ4 " 500.00

70 12/9/2561 ร่วมทาบุญถวายผา้พระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561 500.00

71 12/9/2561 ร่วมทาบุญทอดกฐินสามคัคี  วดัน้าบ่างามวิชา จ.กระบ่ี ประจาปี 2561 500.00

72 12/9/2561 ส.ต.ท.วรวิทย ์ เกล้ียงสีพรม กรรมการ น ากระเชา้เยีย่ม  ด.ต.มงคล บุญประเสริฐ์  พกัรักษาตวั รพ.ป่าตอง 1,000.00

73 14/9/2561 ดต.ศรีไทย ปาณะศรี รองประธาน นากระเชา้เยีย่ม  ด.ต.บุญโชค  คาจีด  สภ.เมือง พกัรักษาตวั รพ.อบจ.ภูเกต็ 1,000.00

74 17/9/2561 สนบัสนุนจดังานเล้ียงเกษียณอายขุา้ราชการปี 2560 ภ.จว.ภูเกต็ 15,000.00

75 18/9/2561 ลงทะเบียนงานกรรมการและเจา้หนา้ท่ีร่วมงานเล้ียงเกษียณหวัหนา้ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ภูเกต็ จานวน 12 คน 6,000.00

76 18/9/2561 ด.ต.ศรีไทย ปาณะศรี ร่วมงานฌาปณกิจศพ มารดา ด.ต. ธนวิทย ์ชิตวงศ ์ จ. สงขลา 2,000.00

77 19/9/2561 สนบัสนุนการจดังานเล้ียงขา้ราชการต ารวจเกษียณอายขุา้ราชการปี 61  สภ.กะทู้ 5,000.00

78 19/9/2561  ด.ต.เดชาวตัร อุ่นสอน ประธาน และน.ส.สุวิภา  รัตนคช จนท.บญัชี  เขา้ร่วมอบรมเตรียมความพร้อมปิดปีบญัชีสหกรณ์ 600.00

79 24/9/2561 สนบัสนุนการจดังานเล้ียงขา้ราชการตารวจเกษียณอายขุา้ราชการปี 61  กก.สส. 5,000.00

80 27/9/2561 สนบัสนุนของขวญัการจดังานเล้ียงขา้ราชการตารวจเกษียณอายรุาชการ ตารวจภูธรภาค 8 10,000.00

81 28/09/256 สนบัสนุนช่วยเหลือบุตรขา้ราชการตารวจ ท่ีเป็นเด็กพิเศษ จานวน 7 คนคนละ 1,200- ประจาเดือน   กนัยายน  61 8,400.00

82 28/9/2561 สนนัสนุนการจดัโครงการ ภจ.ว. คพัคร้ังท่ี 1 300,000.00

1,518,417.56รวมเป็นเงิน

ยอดยกมา



-ั 29 ิ - 

กองทุนสวัสดิการสมาชิก ประจ าปี 2561
ลาดับ วนั/เดือน/ปี รายการ สังกดั จานวนเงิน

1 1/10/60-30/9/61 สวสัดิการมอบหุน้วนัเกิดสมาชิก จานวน 1,364 ราย 545,600.00        
2 2/10/2560 สวสัดิการสงเคราะห์ศพภรรยา ด.ต.วีระ ไชยทอง และค่าพวงหรีด ฉลอง 11,000.00
3 4/10/2560 สวสัดิการสงเคราะห์ศพมารดา ร.ต.ท.สุนทร วารี และค่าพวงหรีด บานาญ 11,000.00
4 5/10/2560 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ด.ต.สมัพนัธ์ นานาผล  จานวน 5 วนั ตจว. 2,500.00
5 10/10/2560 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ร.ต.ต.มนส กสลยั จานวน 38 วนั ฉลอง 10,000.00
6 16/10/2560 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ด.ต.นพดล คงอน้ จ  านวน 3 วนั ถลาง 1,500.00
7 18/10/2560 สวสัดิการสงเคราะห์ศพบิดา พ.ต.ต.ปฐพี  ศรีชาย  พร้อมพวงหรีด ตจว. 11,000.00
8 18/10/2560 สวสัดิการสมาชิกเสียชีวิต ด.ต.อนนัต ์ เอกวิลยั  วนัท่ีสมคัรสมาชิก 26 /09/2536 ตจว. 100,000.00
9 19/10/2560 สวสัดิการสงเคราะห์ศพมารดา ด.ต.วฒิุชยั   แกว้ทอง และค่าพวงหรีด บ านาญ 11,000.00

10 27/10/2560 สวสัดิการสงเคราะห์ศพบิดา ร.ต.อ.สุวฒัน์   พฒันประดิษฐ์ และค่าพวงหรีด ตจว. 11,000.00
11 7/11/2560 สวสัดิการสงเคราะห์ศพมารดา  ด.ต.ธงชยั  กรีรัตน์ และค่าพวงหรีด ท่าฉตัรไชย 11,000.00
12 15/11/2560 สวสัดิการสงเคราะห์ศพมารดา ด.ต.ยทุธนา  ศรีอชัรานนท ์และค่าพวงหรีด ท่าฉตัรไชย 11,000.00
13 15/11/2560 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ.  ด.ต.วีรศกัด์ิ  ทวีรัตน์ จ  านวน 7 วนั ป่าตอง 3,500.00
14 20/11/2560 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ร.ต.ท.สมัพนัธ์  น านาผล  จ  านวน 5 วนั ตจว. 2,500.00
15 20/11/2560 สวสัดิการสงเคราะห์ศพมารดา พล.ต.อ.ชลิต  ถ่ินธานีและค่าพวงหรีด ตจว. 11,000.00
16 23/11/2560 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ.ร.ต.ต.สมโภชน์ จนัทะภาโส จ านวน 2 วนั เมือง 1,000.00
17 30/11/2560 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ส.ต.ท.ทิวากร  จินดาวฒัน์  จานวน 7 วนั ตจว. 3,500.00
18 6/12/2560 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ด.ต.บุญยเกียรติ อินทการ  จานวน 8 วนั ป่าตอง 4,000.00
19 7/12/2560 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ด.ต.อรุณ จิตนุรักษ ์ จ  านวน  1 วนั บ านาญ 500.00
20 12/12/2560 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ.ด.ต.ชาคริสต ์ชูนาค  จ  านวน  2 วนั กะทู้ 1,000.00
21 12/12/2560 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ด.ต.ศิวกร  อธิกเมธากลุ จ  านวน  2 วนั กก.สส. 1,000.00
22 18/12/2560 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ส.ต.ท.วรวิทย ์ เกล้ียงสีพรม  จานวน  2 วนั ป่าตอง 1,000.00
23 19/12/2560 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ด.ต.สมนึก  หนูทอง    จ  านวน  3 วนั วิชิต 1,500.00
24 20/12/2560 สวสัดิการพวงหรีดสมาชิกเสียชีวิต ร.ต.ท.จิรศกัด์ิ    สงัขวิ์สุทธ์ิ ตจว. 1,000.00
25 20/12/2560 สวสัดิการสงเคราะห์ศพบิดา ด.ต.อุดม แสงหฤทยั และค่าพวงหรีด ท่าฉตัรไชย 11,000.00
26 25/12/2560 สวสัดิการสงเคราะห์ศพมารดา  ร.ต.ต.โกศล  แก่นทอง และค่าพวงหรีด เมือง 11,000.00
27 27/12/2560 สวสัดิการรักษาตวัรพ. ส.ต.ต.นิพล ปานบวั จานวน 4 วนั ป่าตอง 2,000.00
28 5/01/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. พล.ต.ต.ธีระพล  ทิพยเ์จริญ จานวน 3 วนั ตจว. 1,500.00
29 8/01/2561 สวสัดิการสงเคราะห์ศพมารดา ร.ต.ต.อภิมนั หมดัโสะ และค่าดินฝังศพ บ านาญ 11,000.00
30 8/01/2561 สวสัดิการสงเคราะห์ศพบิดา ร.ต.ท.สมพร  ช่วยสงค ์และค่าพวงหรีด บ านาญ 11,000.00
31 10/01/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. จ.ส.ต.เลิศกร วงศเ์ป่ียมศกัด์ิ  จานวน 2 วนั วิชิต 1,000.00
32 11/01/2561 สวสัดิการสงเคราะห์ศพมารดา ร.ต.อ.สวสัด์ิ ผลอ่อน และค่าพวงหรีด กะทู้ 11,000.00
33 15/01/2561 สวสัดิการสมาชิกเสียชีวิต ด.ต.วิโรจน์  แดงนอ้ย ตจว. 100,000.00
34 16/01/2561 สวสัดิการสงเคราะห์ศพมารดา ร.ต.อ.นฤพนธ์ พฤฒินนท ์และค่าพวงหรีด เมือง 11,000.00
35 19/01/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ส.ต.ต.สนัติพงษ ์คงเขียว จานวน 5 วนั ป่าตอง 2,500.00
36 19/01/2561 สวสัดิกาสงเคราะห์ศพบิดา  จ.ส.ต.ธีรพงศ ์ เส้งสุ้น และค่าพวงหรีด ฉลอง 11,000.00
37 19/01/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัร.พ. ส.ต.ต.ธเณศ เทพหนู จ านวน  4 วนั ป่าตอง 2,000.00
38 19/01/2561 สวสัดิการรับขวญับุตรแรกคลอด ส.ต.ต.ธเณศ  เทพหนู ป่าตอง 1,000.00
39 23/01/2561 สวสัดิการรับขวญับุตรแรกคลอด ร.ต.อ.ปรีชา รักจนัทร์ ถลาง 1,000.00
40 23/01/2561 สวสัดิการพวงหรีดสมาชิกเสียชีวิต ร.ต.อ.ไพฑูร  เพียรความสุข ตจว. 1,000.00

957,100.00ยอดยกไป
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ลาดับ วนั/เดือน/ปี รายการ สังกดั จานวนเงิน
957,100.00

41 29/01/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ด.ต.วิศรุช อุดมจิต  จานวน 4 วนั เชิงทะเล 2,000.00
42 2/02/2561 สวสัดิการสงเคราะห์ศพบิดา ด.ต.สมภพ  อน้ยะลา และค่าพวงหรีด ตจว. 11,000.00
43 6/02/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ส.ต.ต.ณัฐพล  นภานิวติักลุ จานวน 3 วนั เมือง 1,500.00
44 20/02/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ด.ต. ศิวกร  อธิกเมธากลุ จานวน  6 วนั กก.สส. 3,000.00
45 22/02/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ร.ต.ต.วิสุทธ์ิ  พิพฒันสมบติั จานวน 11 วนั บานาญ 5,500.00
46 22/02/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ร.ต.ต.เจียร แกว้กบัเพชร  จานวน  2 วนั บานาญ 1,000.00
47 6/03/2561 สวสัดิการพงหรีดสมาชิกเสียชีวิต ร.ต.ท.มนสั นาคเอ่ียม ตจว. 1,000.00
48 6/03/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ด.ต.นเรศ  พรหมมาศ  จานวน 2 วนั ป่าตอง 1,000.00
49 8/03/2561 สวสัดิการสงเคราะห์ศพบิดา ส.ต.ต.วนัชนะ  อาสน์สมโภชน์ และค่าพวงหรีด เมือง 11,000.00
50 9/03/2561 สวสัดิการสงเคราะห์ศพบิดา ด.ต.สมชาย สรประสิทธ์ และค่าพวงหรีด ตจว. 11,000.00
51 13/03/2561 สวสัดิการสงเคราะห์ศพมารดาของ ด.ต.สมพงค ์ ทองทรง และค่าพวงหรีด ป่าตอง 11,000.00
52 15/03/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัร.พ. ร.ต.ท.อนนัต ์ พนัธ์ภกัดี  จานวน 5 วนั ถลาง 2,500.00
53 16/03/2561 สวสัดิการสงเคราะห์ศพ ภรรยา ร.ต.ต.ทองสุข ทองชงั และค่าพวงหรีด กะทู้ 11,000.00
54 19/03/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัร.พ.ของด.ต.มนสั  นาคเอ่ียม จ านวน10 วนั ตจว. 10,000.00
55 19/03/2561 สวสัดิการสงเคราะห์ศพบิดา ส.ต.ท.จกัรพล  พเูสน พร้อมค่าพวงหรีด เมือง 11,000.00
56 22/03/2561 สวสัดิการสมาชิกพกัรักษาตวัรพ. นางสาวพชัรี   ล่ิมกาญจนพงศ ์จานวน 2 วนั สหกรณ์ 1,000.00
57 26/03/2561 สวสัดิการสงเคาระห์ศพมารดา ร.ต.ต.สมบูรณ์   นนัทะสี พร้อมค่าพวงหรีด บ านาญ 11,000.00
58 30/03/2561 สวสัดิการพวงหรีดสมาชิกเสียชีวิต ร.ต.ท.สมศกัด์ิ  กระหนกฝอย ตจว. 1,000.00
59 4/04/2561 สวสัดิการสมาชิกเสียชีวิต ร.ต.อ.ไพฑูรย ์ เพียรความสุข ตจว. 200,000.00
60 11/04/2561 สวสัดิการสมาชิกเสียชีวิต ร.ต.ท.สมศกัด์ิ   กระหนกฝอย ตจว. 200,000.00
61 11/04/2561 สวสัดิการสงเคราะห์ศพบิดา ด.ต.ศรัทธา  สามเมือง พร้อมพวงหรีด ป่าตอง 11,000.00
62 18/04/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวั ส.ต.ท.ณัฐพล ศรีเจริญ  จ  านวน 4 วนั ตจว. 2,000.00
63 20/04/2561 สวสัดิการสมาชิกเสียชีวิต ร.ต.ท.มนสั  นาคเอ่ียม ตจว. 200,000.00
64 20/04/2561 สวสัดิการสมาชิกเสียชีวิต ร.ต.อ.จิรศกัด์ิ   สงัขวิ์สุทธ์ิ ตจว. 50,000.00
65 26/04/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ร.ต.ต.ชาติชาย  พวงนวม  จานวน 1 วนั เมือง 500.00
66 30/04/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ร.ต.อ.หญิงชลนัดา หนูชยั  จ  านวน 2 วนั ภจ.ว. 1,000.00
67 2/05/2561 สวสัดิการสงเคราะห์ศพมารดา  ด.ต.นฤเทพ  ถนอมกาย พร้อมค่าพวงหรีด ป่าตอง 11,000.00
68 7/05/2561 สวสัดิการสงเคาระห์ศพมารดา ร.ต.ท.ธนยศ  ชุมนวน กะรน 10,000.00
69 7/05/2561 สวสัดิการสงเคาระห์ศพมารดา ร.ต.อ.พิเชฐ  ชุมนวน พร้อมพวงหรีด เชิงทะเล 11,000.00
70 16/05/2561 สวสัดิการรับขวญับุตรแรกคลอด ส.ต.ต.พรณรงค ์   สุขอนนัต์ ถลาง 1,000.00
71 22/05/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ส.ต.ต.จตุพร เบญจกลุ  จานวน 1 วนั ฉลอง 500.00
72 28/05/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ด.ต.สมชาย นมสัการ  จ  านวน 7 วนั ตจว. 3,500.00
73 28/05/2561 สวสัดิการพวงหรีดสมาชิกเสียชีวิต ด.ต.ชยัณณงค ์  เครือแพทย์ ตจว. 1,000.00
74 30/05/2561 สวสัดิการสงเคราะห์ศพสามี ด.ต.หญิงสะใบพร  ธญัญลกัษณ์ และค่าพวงหรีด ป่าตอง 11,000.00
75 8/06/2561 สวสัดิการรับขวญับุตรแรกคลอด จ.ส.ต.ไอโหยบ  ยาพระจนัทร์ ตจว. 1,000.00
76 11/06/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ร.ต.ท.ศกัดา ภูริกลุทอง   จ  านวน 2 วนั ป่าตอง 1,000.00
77 13/06/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ร.ต.ต.มงคล ธนรัชตานนท ์จ านวน 19 วนั บ านาญ 9,500.00
78 13/06/2561 สวสัดิการรับขวญับุตรแรกคลอด จ.ส.ต.นรินทร โชคเก้ือ ตจว. 1,000.00
79 14/06/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ด.ต.ศิวกร อธิกเมธากลุ จ  านวน 7 วนั กก.สส. 3,500.00
80 15/06/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ด.ต.อรุณ    จิตนุรักษ ์ จ  านวน  2 วนั บ านาญ 1,000.00
81 18/06/2561 สวสัดิการสงเคราะห์ศพ มารดา ด.ต.ณปณต   ธิติพลธาดา และค่าพวงหรีด กะทู้ 11,000.00
82 20/06/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ส.ต.ต.จีรวฒัน์  แซ่จ้ิว จานวน 9 วนั กะทู้ 4,500.00
83 20/06/2561 สวสัดิการรับขวญับุตรแรกคลอด  ร.ต.อ.จีระ  เชิดฉาย เชิงทะเล 1,000.00
84 25/06/2561 สวสัดิการสงเคราะห์ศพ มารดา ร.ต.อ. ฐปพน  แพงพิมพโ์ล ้และค่าพวงหรีด เมือง 11,000.00
85 25/06/2561 สวสัดิการรับขวญับุตรแรกคลอด ด.ต.เอกชยั  เพชรมณี เมือง 1,000.00

1,822,600.00

ยอดยกมา

ยอดยกไป
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กองทุนสวัสดิการสมาชิกคงเหลือยกมา     365,022.00 
บวก จัดสรรเป็นกองทุนสวัสดิการสมาชิก ปี 2561   2,500,000.00 

รวมเป็นเงิน    2,865,022.00 
หัก จ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกปี 2561  2,169,600.00 

ยอดคงเหลือยกไป    695,422.00 

มติที่ประชุมใหญ ่   รับทราบ 

ลาดับ วนั/เดือน/ปี รายการ สังกดั จานวนเงิน
1,822,600.00

86 16/07/2561 สวสัดิการสงเคราะห์ศพมารดา ด.ต.วิสิทธ์ิ ศิลปะและค่าพวงหรีด เมือง 11,000.00
87 17/07/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ส.ต.ต.ณัฐพงศ ์ไกรเมศวร์ จานวน 11 วนั ป่าตอง 5,500.00
88 18/07/2561 สวสัดิการสงเคราะห์ศพมารดา ด.ต.ฐิติวฒัน์  สิริพทัรพิทูรและค่าพวงหรีด เมือง 11,000.00
89 18/07/2561 สวสัดิการสงเคราะห์ศพมารดา ด.ต.ทินกร  อ่อนรัตน์ และค่าพวงหรีด เมือง 11,000.00
90 26/07/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ด.ต.วิสิทธ์ิ  ศิลปะ จ านวน 5 วนั เมือง 2,500.00
91 1/08/2561 สวสัดิการสงเคราะห์ศพมารดา ร.ต.ต.วิโรจ อ่อนรัตน์ วิชิต 10,000.00
92 1/08/2561 สวสัดิการสงเคราะห์ศพมารดา ด.ต.หญิงแคทลียา หมวดเมือง และค่าพวงหรีด ถลาง 11,000.00
93 2/08/2561 สวสัดิการสมาชิกเสียชีวิต ด.ต.ชยัณรงค ์เครือแพทย ์ ตจว. 200,000.00
94 9/08/2561 สวสัดิการสงเคราะห์ศพบิดา ด.ต.สุวิทย ์สอนทอง และค่าพวงหรีด ตจว. 11,000.00
95 10/08/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวั รพ. ด.ต.สมบติั สงัขส์นิท จานวน 3 วนั ถลาง 1,500.00
96 17/08/2561 สวสัดิการรับขวญับุตรแรกคลอด ร.ต.ท.หญิงศรุดา ดาอุไร ตจว. 1,000.00
97 20/08/2561 สวสัดิการสงเคราะห์ศพมารดา ด.ต.พิสนัต ์กาญจนสมบติั และค่าพวงหรีด เชิงทะเล 11,000.00
98 21/08/2561 สวสัดิการรักษาตวัรพ. ของร.ต.อ.สุรชาติ  ทองใย  จานวน 1 วนั เมือง 500.00
99 23/08/2561 สวสัดิการรักษาตวัรพ. ร.ต.ต.สมโภชน์ จนัทะภาโส  จานวน 5 วนั เมือง 2,500.00

100 23/08/2561 สวสัดิการสงเคราะห์ศพบิดา ร.ต.ต.สมโภชน์ จนัทะภาโส และค่าพวงหรีด เมือง 11,000.00
101 28/08/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ร.ต.ท.ธนภพ   รัตนบุรี จานวน 5 วนั กะรน 2,500.00
102 30/08/2561 สวสัดิการสงเคราะห์ศพบิดา จ.ส.ต.วีระชาติ บุญประเสริฐ์ และค่าพวงหรีด ท่าฉตัรไชย 11,000.00
103 31/08/2561 สวสัดิการรับขวญับุตรแรกคลอด จ.ส.ต.เสกสรรค ์ ขวญัช้ืน ฉลอง 1,000.00
104 3/09/2561 สวสัดิการรับขวญับุตรแรกคลอด จ.ส.ต.ประมุกต์ิ  สุพิทยพนัธุ์ กะรน 1,000.00
105 5/09/2561 สวสัดิการรับขวญับุตรแรกคลอด จ.ส.ต.วชัรศกัด์ิ  มงคลนิมิตร ฉลอง 1,000.00
106 5/09/2561 สวสัดิการสงเคราะห์ศพบิดา ส.ต.ต.สมชาย สาระพตัร และค่าพวงหรีด เมือง 11,000.00
107 6/09/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ด.ต.ชวลิต   สุขเสรี จานวน 3 วนั เมือง 1,500.00
108 7/09/2561 สวสัดิการรับขวญับุตรแรกคลอด ด.ต.บุญชาย หมานหมาด ถลาง 1,000.00
109 10/09/2561 สวสัดิการรับขวญับุตรแรกคลอด ด.ต.สุวิทย ์ สาริศณัฏฐ์ เชิงทะเล 1,000.00
110 11/09/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ร.ต.ต.จานงค ์ลกัษณะชู  จานวน 30 วนั ท่าฉตัรไชย 10,000.00
111 18/09/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ด.ต.บุญโชค คาจีด จานวน 2 วนั เมือง 1,000.00
112 18/09/2561 สวสัดิการพวงหรีดศพมารดา ด.ต.ธนวิทย ์ ชิตวงศ์ เมือง 1,000.00
113 24/09/2561 สวสัดิการพกัรักษาตวัรพ. ร.ต.ต.เจียร แกว้กบัเพชร จานวน 3 วนั บานาญ 1,500.00
114 25/09/2561 สวสัดิการสมาชิกเรียนจบปริญญาตรี ส.ต.ต.ณัฐดนยั   ศรีโยธา กะรน 2,000.00

2,169,600.00รวม

ยอดยกมา
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ระเบียบวาระที่  4  :  เร่ืองรับทราบผลการตรวจสอบกิจการ 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต จ ากัด 

ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน  2561 

เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต จ ากัด 

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560  เมื่อวันที่ 2  ธันวาคม 2560  ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้า
และคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ  ซึ่งข้าพเจ้าและคณะได้ทําการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น  จึงเสนอผลการตรวจสอบประจําปี 
2561 โดยสรุปได้ดังนี้ 

1.วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
 1.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการเงิน 
 1.2 เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข  ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
 1.3 เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ 
 1.4 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานทั่วไป 

2.ขอบเขตการตรวจสอบ
 2.1 ตรวจสอบการบริหารงานทั่วไป 
 2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
 2.3 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์ 
 2.4 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และมติของที่ประชุม 
 2.5 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนดไว้ 

3.ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
  3.1 ผลการด าเนินงาน 

-สหกรณ์ ฯ มีสมาชิกเม่ือต้นปี  1,400 คน 
-ระหว่างปีมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น  65 คน 
-ลาออกจากสหกรณ์ ฯ     30 คน 
-สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี  1,435 คน 
-วันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น       1,708,006,240.12   บาท 
-เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน    250,163,438.72   บาท 
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-ในรอบปีสหกรณ์ ฯ มีรายได้ทั้งสิ้น             104,293,826.39   บาท 
-มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น     46,575,128.81   บาท 
-มีกําไรสุทธิ      57,718,697.58   บาท 
-เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน       8,390,795.04   บาท 

    3.2 ด้านการบริหารงานทั่วไป 
-คณะกรรมการดําเนินการมีการควบคุม  กํากับ  ดูแล  การบริหารงานอย่างใกล้ชิด 
-มีการจัดทําแผนและงบประมาณรายจ่ายประจําปีเรียบร้อย 
-เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ แบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

 3.3 ด้านบัญชี 
-เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีจัดทําได้ครบถ้วน 
-การบันทึกบัญชีเรียบร้อยเป็นป๎จจุบัน  และปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชี 
-มีการจัดทําบัญชีย่อย และทะเบียนต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนตรงกับกับบัญชีคุม 

  3.4 ด้านการเงิน 
-สหกรณ์ ฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จํานวน   39,382,220.85   บาท 
-รายการรับ - จ่าย และเก็บรักษาเงินสดปฏิบัติตามระเบียบที่สหกรณ์ ฯ กําหนดไว้ 
-รายการรับ - จ่ายเงินมีการอนุมัติโดยผู้มีอํานาจอย่างถูกต้อง  ยอดคงเหลือของเงินสดและ   
 เงินฝากธนาคารถูกต้อง  ตรงกับสมุดคู่ฝาก 
-สหกรณ์ ฯ ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินอ่ืน สรุป ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561  ดังนี้ 

* สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่     จํานวน 120  ล้านบาท (คงเหลือ 106,000,000.00 ) 
* สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ (1)       จํานวน 120  ล้านบาท (คงเหลือ  81,909,300.00 )
* สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ (2)       จํานวน   97  ล้านบาท (คงเหลือ  84,390,000.00 )
* ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ก.ส.   จํานวน 200  ล้านบาท (คงเหลือ  30,000,000.00 ) 
* ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธนาคารออมสิน  จํานวน 100  ล้านบาท (คงเหลือ 100,000,000.00 ) 
* สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บ.การบินไทย       จํานวน   50  ล้านบาท (คงเหลือ  47,498,000.00 )

          3.5 ด้านการลงทุน 
ณ วันสิ้นปี สหกรณ์ ฯ มีการลงทุนซื้อหุ้นดังนี้ 
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด   จํานวน  3,520,000.00  บาท 
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด     จํานวน    386,000.00  บาท 
หุ้นชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต       จํานวน    166,500.00  บาท 
หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)               จํานวน    200,000.00  บาท 



- 34 - 

   3.6 ด้านเงินรับฝาก 

สหกรณ์มีเงินรับฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ดังนี้ 
     (1)  เงินรับฝากออมทรัพย์  จํานวน    24,412,511.20     บาท 

  (2) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จํานวน  108,849,503.02     บาท 
     (3) เงินรับฝากสหกรณ์อ่ืน  จํานวน 219,814,962.22     บาท 

 3.7 ด้านทุน 

สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นคงเหลือ  ณ  วันสิ้นปี  มีจํานวน   510,021,340.00   บาท 

4. ข้อเสนอแนะ

ในด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับโรงพัก  เห็นควรให้คณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละ
โรงพักได้มีการประชาสัมพันธ์ หรือจัดกิจกรรมภายในโรงพัก เช่นการจัดบอร์ด หรือมุมเอกสารสําหรับแจกจ่าย
เผยแพร่ความรู้แก่สมาชิกที่สนใจในกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสหกรณ์ได้ดําเนินการไปในระหว่างปี เพราะที่ผ่านมาทาง
สมาชิกบางท่านก็ไม่ได้ให้ความสนใจที่จะเข้าไปเปิดดูข้อมูลต่างๆ ของสหกรณ์ผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ตมากนัก ถ้ามี
การประชาสัมพันธ์ในแนวทางที่กล่าวมาข้างต้น จะทําให้สมาชิกได้มีความใกล้ชิดและเข้าถึงสหกรณ์ได้มากยิ่งขึ้น
และเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ผ่านกรรมการของโรงพัก เ พ่ือจะได้นําเข้าไปเสนอในที่
ประชุมแต่ละเดือนได้ ทั้งนี้เพ่ือผลประโยชน์ของสมาชิกและเป็นการ 
พัฒนางานสหกรณ์ตามทิศทางที่เหมาะสมต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 

 ลงชื่อ  ร.ต.ต.เทอดทูล  แย้มบู่  ลงชื่อ   ด.ต.หญิง ราตรี  เพชรสวี 
  ( เทอดทูล  แย้มบู่ )    ( ราตรี  เพชรสวี ) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

มติที่ประชุมใหญ ่ รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 : เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561 

ประธานฯ      มอบหมายให้ดร.วรกร   แช่มเมืองป๎ก ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี 
จํากัด เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์ฯ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  
กันยายน  2561   ตามเอกสารรายงานกิจการประจําปี 2561  ซึ่งแสดงถึงฐานะทางการเงินของสหกรณ์ ดังนี้   

เงินสดและเงินฝากธนาคาร      39,498,985.88 
เงินลงทุน        4,106,000.00 
ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ           1, 649,218,235.11 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ      14,914,912.10 
สินทรัพย์อื่น           268,107.03 

รวมสินทรัพย์  1,708,006,240.12 
เงินรับฝาก     353,177,217.32 
เงินกู้ยืม      738,797,300.00 
หนี้สินอื่น   4,648,391.15 

รวมหนี้สิน  1,096,622,908.47 
ทุนเรือนหุ้น      510,021,340.00 
ทุนสํารอง      39,460,064.14 
ทุนสะสมตามข้อบังคับ 4,183,229.93 
กําไรสุทธิประจําปี  57,718,697.58 

รวมทุน     611,383,31.65 
   รวมหนี้สินและทุน  1,708,006,240.12 

งบก าไรขาดทุน  โดย ย่อ ณ วันที่  30 กันยายน  2561 
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน     104,101,665.77 
รายได้อ่ืน  192,160.31 

รวมรายได้  104,293,826.39 
ดอกเบี้ยจ่าย                 37,668,433.68 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  8,906,695.13 

รวมค่าใช้จ่าย  46,575,128.81 
  ก าไรสุทธิ   57,718,697.58 
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ดร.วรกร แช่มเมืองป๎ก ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด เป็นผู้กล่าว
รายงานให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์ฯ ซ่ึงเป็นรายงานแสดงงบแสดงฐานะ
การเงินแบบไม่มีเงื่อนไข แสดงถึงการทําตามระเบียบอย่างถูกต้องของสหกรณ์ฯ  รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงิน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ที่ประชุมได้รับทราบ   จากนั้นเมื่อรายงานต่อที่ประชุมใหญ่ เสร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

ด.ต.เดชาวัตร  อุ่นสอน ประธานกรรมการจึงขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติงบการเงินประจําปี 2561 ต่อที่
ประชุมใหญ่ต่อไป 
มติที่ประชุมใหญ ่    มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินประจําปี  2561 

ระเบียบวาระท่ี 6 : พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจ าปี 2562 

ประธานฯ     จากการบริหารแผนงานการดําเนินงานของสหกรณ์ และงบประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจําปี 
2562 ให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบ ซึ่งแผนการดําเนินงานดังกล่าวสหกรณ์ใช้เป็นกรอบและทิศทางการดําเนินงานใน
อนาคตของสหกรณ์  นําแผนงานการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   อันจะส่งผลให้สหกรณ์เกิดความมั่นคง  
ได้จัดตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจําปี  2562 ดังนี้ 

ประมาณการรายจ่าย 
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
      1.1 จ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่   8  อัตรา  2,298,960.00 
2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

 2.1 หมวดค่าตอบแทน  1,708,000.00 
  2.2 หมวดวัสดุ    200,000.00 
 2.3 หมวดค่าครุภัณฑ ์  1,210,000.00 
 2.4 หมวดสาธารณูปโภค  245,000.00 

  2.5 หมวดค่าใช้สอย   47,317,000.00 
 2.6 ค่าใช้จ่ายดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์  2,546,500.00 

   2.7 ค่าใช้จ่ายทางบัญชี            3,091,642.81 
รวมรายจ่ายทั้งหมด  55,525,460.00 

ประมาณการรายรับ  
       ดอกเบี้ยรับจากการให้เงินกู้แก่สมาชิก  116,000,000.00 
       ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร        100,000.00 

    เงินป๎นผลจากการลงทุน            60,000.00 
       ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสมาชิกเข้าใหม่   20,000.00 
       รายได้อ่ืน ๆ  200,000.00 
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รวมรายรับทั้งหมด  116,000,000.00 
ประมาณการก าไรสุทธิ  60,845,540.00 

หมายเหตุ   เพ่ือให้การดําเนินงานคล่องตัว ขออนุมัติให้มีการถัวจ่ายงบประมาณในหมวดรายจ่ายได้ทุก
หมวด  โดยยกเว้นหมวดครุภัณฑ์        

เมื่อ ด.ต. โกวิทย์  โกวิทย์ กรรมการและเลขานุการ กล่าวรายงานร่างแผนงานประจําปี 2562 
เรียบร้อยแล้ว  จากนั้นจึงกล่าวเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามถามในข้อสงสัยหรือมีเหตุขัดข้องประการใด จึงขอ
เชิญแสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุมต่อไป       

ร.ต.อ. ฐปพน  แพงพิมพ์โล้ สมาชิกสหกรณ์ กล่าวแสดงความคิดเห็นในเรื่องหมวดค่าตอบแทน ไม่ควรขึ้น
ค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการ รองประธาน เลขานุการ โดยเป็นเรื่องของจรรยาบรรณของผู้บริหาร  
ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการขึ้นจากงบประมาณปีก่อนซ้อนกันปีต่อปี  และคณะกรรมการยังคงมีเงินส่วนอ่ืนที่สามารถ
นํามาบริหารได้นอกเหนือจากการปรับขึ้นค่าตอบแทน เช่น เงินค่าตอบแทนจากบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) พร้อมกล่าวเสนอต่อที่ประชุมให้ใช้งบประมาณรายจ่ายในหมวดดังกล่าวเท่ากับปี 2560 

ด.ต. เดชาวัตร  อุ่นสอน  ประธานกรรมการ กล่าวเพ่ิมเติมจากสภาวะเศรษฐกิจป๎จจุบัน และการเจริญ
เติมโตของการบริหารสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการป๎จจุบันที่มีภาระเพ่ิมขึ้น ความรับผิดชอบมากขึ้น ในการเพ่ิม
ค่าตอบแทนดังกล่าว  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้ที่อุทิศตนเองที่จะเข้ามาทํางานให้กับสมาชิก
สหกรณ์ฯ  ซึ่งถือเป็นโอกาสที่จะสร้างให้สมาชิกที่ยังขาดความเข้าใจในการดําเนินงานสหกรณ์ฯได้รับทราบและ
เข้าใจความเป็นสหกรณ์ฯมากขึ้น จึงมีการเสนอร่างแผนงบประมาณประจําปี ซึ่งขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมในการ
พิจารณา 

จากนั้น ด.ต. โกวิทย์ คงดี กรรมการและเลขานุการ กล่าวสรุปความคิดเห็นอีกครั้ง จากการกล่าวมา
ข้างต้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่ต้องนําเสนอร่างแผนงบประมาณเพ่ือเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งการอนุมัติ
หรือไม่นั้น อยู่ขึ้นอยู่กับเสียงข้างมากในที่ประชุมในการพิจารณา และกล่าวเชิญ ด.ต.ศรีไทย  ปาณะศรีรอง
ประธานคนที่ 2 แสดงความคิดเห็นต่อการนําเสนอเรื่องร่างแผนงบประมาณประจําปีต่อที่ประชุม 

ด.ต. ศรีไทย  ปาณะศรี  รองประธานคนที่ 2 กล่าวเพ่ิมเติม ในเรื่องการขึ้นค่าตอบแทนเป็นไปตามความ
เหมาะสมของการดําเนินงาน เช่น การเดินทางไปร่วมงานศพของสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยส่วนหนึ่งเป็นสวัสดิการที่
สหกรณฯ์มอบให้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินส่วนตัวจากผู้ร่วมงาน และยินดีดําเนินการจัดรายละเอียดใหม่ในหมวด
ดังกล่าว 

ร.ต.อ. ถนอม   ทองแป้น  สมาชิกสหกรณ์  กล่าวสอบถามต่อที่ประชุมในประเด็นการตั้งหนี้สงสัยจะสูญ
มีผลอย่างไร และในการเพ่ิมหนี้สงสัยจะสูญในปีต่อไป เหตุใดจึงเพ่ิมขึ้น และขอเสนอในเรื่องการติดตามหนี้ ให้มี
การดําเนินการโดยมีค่าปรับเพื่อนํามาเป็นกองทุนในการติดตามหนี้ ดีกว่านําเงินที่มีอยู่ไปติดตามหนี้ และอยากให้
กรรมการอธิบายต่อที่ประชุม 

ด.ต. โกวิทย์ คงดี กรรมการและเลขานุการ กล่าวตอบคําถามโดยแนะนําให้ที่ประชุมดูรายละเอียด
เอกสารรายงานกิจการหน้า 94 เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้และการดําเนินคดี พร้อมอธิบายทีละประเด็น โดย



- 38 - 

เรื่องหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงในทางบัญชีในปีนี้ที่ไม่สามารถจัดเก็บได้ แต่หากมีการจัดเก็บได้ในปีถัดไปก็สามารถ
นํามาเป็นรายได้ของปีนั้น  ส่วนเรื่องของการตั้งค่าใช้จ่ายในการดําเนินการติดตามหนี้  ณ ป๎จจุบันสมาชิกมีการถูก
ดําเนินคดี และฟ้องร้องจากธนาคารหลายราย คณะกรรมการชุดนี้ได้มีการช่วยเหลือในการกําหนดระเบียบการ
ปรับโครงสร้างหนี้ให้กับสมาชิก โดยมีการเจรจาร่วมกับธนาคารในการช่วยเหลือสมาชิก ซึ่งหากสมาชิกถูกฟ้อง
ดําเนินคดีก็เป็นผลเสียกับสหกรณ์ฯ เช่นกัน  ส่วนในปีที่ผ่านมานั้นมีการจ้างทนายเพ่ือดําเนินการฟ้องร้องให้กับ
สหกรณ์ฯ  ซึ่งสหกรณ์ฯจําเป็นต้องมีงบประมาณส่วนนี้เพ่ือดําเนินงานในด้านคดี จึงนําเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ส่วนในเรื่องการใช้จ่ายจะต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและมีหลักฐาน  ดังนั้นการตั้งงบประมาณเพ่ือใช้ในการติดตาม
หนี้ จึงมีความจําเป็นเมื่อมีการฟ้องคดี  ส่วนข้อเสนอการหักจากค่าปรับของสมาชิกก็แสดงความเห็นด้วย แต่
สหกรณ์ฯต้องดําเนินการตามคณะกรรมการบริหาร และต้องคํานึงถึงสมาชิก ถึงวิธีช่วยเหลือและการแก้ไขป๎ญหา
ให้สมาชิกมากกว่า 

ร.ต.อ. ถนอม   ทองแป้น  สมาชิกสหกรณ์  กล่าวขอขอบคุณที่อธิบายให้เข้าใจมากขึ้น และแยกประเด็น
ได้ชัดเจน ส่วนเรื่องให้มีค่าปรับเป็นการแสดงถึงการสร้างวินัยในการใช้จ่ายและการชําระหนี้ให้กับสมาชิกมากขึ้น 
ซึ่งสหกรณ์ฯจะได้เงินจากส่วนนี้มาดําเนินการแทนที่จะตัดจากกําไร 

ด.ต. เดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมารกล่าวเพ่ิมเติม ประเด็นการตั้งงบประมาณการติดตามหนี้ ซึ่งที่
ผ่านมามีการฟ้องร้องดําเนินคดีไปแล้วจํานวน 4 ราย โดยมีการจ้างทนายในการดําเนินการ จํานวน 70,000 กว่า
บาท ซึ่งในอนาคตสหกรณ์ฯไม่อาจทราบได้ว่าจะมีการเพ่ิมขึ้นหรือไม่ จึงเห็นควรในการตั้งงบประมาณไว้ ส่วน
ประเด็นลูกหนี้ผิดนัดนั้นมีเพียงประเด็นเดียวคือสมาชิกถูกออกจากราชการ จึงไม่มีความสามารถในการผ่อนชําระ
หนี้ และยากต่อการติดต่อ  ประกอบกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีจํานวนน้อย ไม่มีฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน จึงจําเป็นต้องมี
งบประมาณในการจ้างทนายเพ่ือดําเนินคดี 

จากนั้น ด.ต. เดชา วัตร  อุ่นสอน  ประธานกรรมการ จึงกล่าวขอมติอนุมัติต่อที่ประชุมในการพิจารณา
ร่างแผนงานประจําปี 2562   

มติ ที่ประชุมใหญ ่ มีมติให้ใช้หมวดค่าตอบแทนรูปแบบเดิมตามแผนงานประมาณการรายรับ – รายจ่ายประจําปี 
2560   และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้แผนงานประมาณการรายรับ – รายจ่ายประจําปี 2562      

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ 

ประธานฯ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ์  พ.ศ.2561  ประกาศกําหนดประเภทของสหกรณ์ท่ีสามารถรับสมาชิกสมทบได้ สําหรับคุณสมบัติ  วิธีรับ
สมัคร  และการขาดสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิหน้าที่ของสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ  
เพ่ือให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่ได้รับมอบอํานาจถือปฏิบัติในการรับจดทะเบียนข้อบังเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ์เป็นมาตรฐานเดียวกัน ขอให้คณะกรรมการในที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตํารวจภูเก็ต จํากัด เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันกับนายทะเบียนสหกรณ์  ดังนี้ 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
หมวดที่ 6 สมาชิกสมทบ 

ข้อที่ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
  (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
  (3) ตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องที่จังหวัดภูเก็ต 
  (4) เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม 
  (5 )  เป็นผู้ที่ จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบั งคับ 
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
  (6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มี
วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

หมวดที่ 6 สมาชิกสมทบ 
ข้อที่ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะและ
สัญชาติไทย 
  (3) เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม 
  (4 )  เป็นผู้ที่ จะปฏิบั ติตามกฎหมาย ข้อบั งคับ 
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
  (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มี
วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
  (6) บิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรของสมาชิก 
  (7) บุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติ
จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ 

ข้อที่ 51 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ 
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชําระค่าธรรมเนียม
แ ร ก เ ข้ า  ใ ห้ แ ก่ ส ห ก ร ณ์ ค น ล ะ หนึ่ ง ร้ อ ย บ า ท 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ 
จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ  

ข้อที่ 53 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ตาย 
  ( 2 ) เ ป็ น ค น ไ ร้ ค ว า ม ส า ม า ร ถห รื อ เ ส มื อ น ไ ร้
ความสามารถ 
  (3) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
  (4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว 
  (5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ 49  
  (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อที่ 51 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ 
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชําระค่าธรรมเนียม
แ ร ก เ ข้ า  ใ ห้ แ ก่ ส ห ก ร ณ์ ค น ล ะ ส า มร้ อ ย บ า ท 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ 
จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ  

ข้อที่ 53 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ตาย 
  ( 2 ) เ ป็ น ค น ไ ร้ ค ว า ม ส า ม า ร ถห รื อ เ ส มื อ น ไ ร้
ความสามารถ 
  (3) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
  (4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว 
  (5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ 49  
  (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
  (7) กรณีสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสมาชิก
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ข้อความเดิม สมทบตามข้อ 49(6) ให้สมาชิกสมทบรายนั้นสามารถ 
ข้อความใหม่ 

เป็นสมาชิกสมทบต่อไปได ้

ข้อที่ 54  การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ  
สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดง
ความจํานงเป็นหนังสือ ต่อคณะกรรมการดําเนินการ
และเมื่อคณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า 
เป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่า
ออกจากสหกรณ์ได้ 

ข้อที่ 54  การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ  
สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้  อนึ่งเข้า
ใหม่และลาออกได้ 3 ครั้ง โดยแสดงความจํานงเป็น
หนั งสือ ต่อคณะกรรมการดํา เนินการและเมื่ อ
คณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า เป็นการ
ชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ได้ 

บทเฉพาะกาล ให้สมาชิกสมทบตามข้อบังคับเดิมของ
สหกรณ์ท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 49 แห่ง
ข้อบังคับนี้ยังคงเป็นสมาชิกสมทบต่อไปได้ 

ด.ต.โกวิทย์ คงดี กรรมการและเลขานุการ กล่าวรายละเอียดเพ่ิมเติมการขอแก้ไขของข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์ตํารวจภูเก็ต จํากัด เพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกันกับนายทะเบียนสหกรณ์ จึงขอมติที่ประชุมพิจารณา
ต่อไป 

มติ ที่ประชุมใหญ่     มติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูเก็ต จํากัด  แก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับของสหกรณ์เพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกันกับนายทะเบียนสหกรณ์ตามที่เสนอ   

ระเบียบวาระที่ 8 : พิจารณาถือใช้ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 

2561 

ประธานฯ เพ่ือให้การสรรหาผู้ที่จะเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นไปตามวิธี  ที่กําหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์  ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่  จึงพิจารณาถือใช้ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2561 

มติ ที่ประชุมใหญ ่    มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูเก็ต  จํากัด ถือใช้ระเบียบ
ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2561 
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ระเบียบวาระที่  9  พิจาณาเสนอการเลือกตั้งกรรมการโดยให้แบ่งเป็นเขตการเลือกตั้ง 

ด.ต. โกวิทย์ คงดี กรรมการและเลขานุการ กล่าวเพ่ิมเติมในปีนี้มีสมาชิกสหกรณ์ฯในส่วนของตํารวจ

ท่องเที่ยว ตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ อยากมีสิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการ ซึ่งขอนําเสนอต่อที่ประชุม

พิจารณาเป็นรูปแบบเขตอําเภอ โดยหากกรรมการในเขตใดว่างลง  สมาชิกในเขตนั้นสามารถลงสมัครเป็น

กรรมการได้ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

ด.ต. เดชาวัตร  อุ่นสอน ประธานกรรมการ กล่าวเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม  พร้อมยกตัวอย่างให้ที่ประชุม

พิจาณาในการสมัครเป็นกรรมการเลือกตั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสหกรณ์

ฯ จากอดีตที่นายทะเบียนสหกรณ์มีการท้วงติงในเรื่องชื่อสหกรณ์ฯมีคําว่าภูธรจังหวัดภูเก็ต ซึ่ งสหกรณ์ฯไม่

สามารถเปิดกว้างให้ตํารวจสังกัดอ่ืนๆ เข้ามาเป็นสมาชิกได้จึงทําการเปลี่ยนชื่อ เพ่ือเปิดโอกาสให้ตํารวจที่ทํางาน

ในจังหวัดภูเก็ตสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกได้ และสนับสนุนแนวคิดจากสมาชิก เช่น ตํารวจท่องเที่ยว ตํารวจตรวจ

คนเข้าเมือง และตํารวจภูธรภาค 8 ซึ่งมีจํานวนมาก สามารถเข้ามาสมัครเป็นกรรมการและครอบคลุมถึงสมาชิก

ได้ทุกฝ่ายทุกสังกัด  

ด.ต. สมพงษ์ ทองทรง สมาชิก กล่าวสอบถามเพ่ิมเติมถึงรูปแบบป๎จจุบันใช้แบบสัดส่วน และมี

คณะกรรมการในเขต 3 อําเภอ เมื่อรวมประธานกรรมการ จะมีจํานวน 14 คน จะใช้การแบ่งอย่างไรให้

คณะกรรมการมีทั้งหมดที่ม ี15 คน 

ด.ต. เดชาวัตร  อุ่นสอน ประธานกรรมการ กล่าว อธิบายเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม เมื่อมีการว่างลงตามวาระ
ของกรรมการ สมาชิกในสังกัดเขตอําเภอสามารถลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการได้ทุคนตามสิทธิ 

ด.ต. โกวิทย์ คงดี กรรมการและเลขานุการ กล่าวเพ่ิมเติมจากระเบียบของนายทะเบียนของสหกรณ์ฯ
เรื่องการหมดวาระของคณะกรรมการในปีหนึ่ง ๆ จะมีการว่างของคณะกรรมการจํานวนครึ่งหนึ่ง ทําให้สมาชิก
สามารถลงสมัครเลือกตั้งกรรมการได้  

เขตอ าเภอเมือง สภ.เมือง วิชิต ฉลอง กะรน ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต ตํารวจน้ําภูเก็ต สันติบาล และ
ตํารวจที่มีสํานักงานอยู่ในเขตเมือง 

เขตอ าเภอถลาง สภ.ถลาง เชิงทะเล สาคู ท่าฉัตรไชย ภาค 8 ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองสนามบิน และ
ตํารวจที่มีสํานักงานอยู่ในเขตอําเภอถลาง 

เขตอ าเภอกระทู้ สภ.กะทู้ ป่าตอง กมลา และตํารวจที่มีสํานักงานอยู่ในเขตอําเภอกะทู้ 
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ร.ต.อ. ฐปพน  แพงพิมพ์โล้ สมาชิกสหกรณ์ฯ กล่าวแสดงความคิดเห็น 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1.ในปีนี้
สหกรณ์ฯ มีข้าราชการบํานาญลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งการกําหนดรูปแบบดังกล่าวทําให้ข้าราชการบํานาญนั้น
หายไปหรือไม ่

ประเด็นที่ 2 โดยหลักการเป็นเรื่องที่ดี แต่ในทางปฏิบัตินั้นเป็นไปได้ยาก และยังคงติดอยู่ในรูปแบบเดิม 
เช่น ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งของสถานีตํารวจอําเภอเมืองมีสมาชิกจํานวนมาก แตตํ่ารวจน้ํานั้นมีจํานวนน้อย  เมื่อลง
สมัครจึงยังคงแพ้คะแนนเสียงข้างมากให้กับสถานีตํารวจที่มีจํานวนสมาชิกจํานวนมากเหมือนเดิม 

ด.ต. เดชาวัตร  อุ่นสอน ประธานกรรมการ กล่าวเพ่ิมเติม อยากให้สมาชิกมองในเรื่องสิทธิความเท่า
เทียม และถือเป็นการปลดล็อกเรื่องระบบสัดส่วนจากการเว้นวรรคของกรรมการที่หมดวาระ พร้อมยกตัวอย่าง
ของการเลือกตั้งของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจอ่ืนที่ใช้รูปแบบดังกล่าว ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ส่วนในเรื่องของ
ข้าราชการบํานาญก็ให้มีอยู่ในคณะกรรมการต่อไป  

ด.ต. สมพงษ์ ทองทรง สมาชิก กล่าวสอบถามต่อที่ประชุมในแนวทางดังกล่าว หากสมาชิก ที่สังกัดมี
จํานวนน้อย  ลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการหลายครั้งและไม่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ และมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้ว
จากสหกรณ์อ่ืน อยากจะทําการแยกจดทะเบียนสหกรณ์จะทําอย่างไร 

ด.ต. โกวิทย์ คงดี กรรมการและเลขานุการ กล่าวตอบคําถามว่าการแยกสหกรณ์สามารถทําได้ แต่ขอให้
สมาชิกอย่าวิตกกังวลจนเกินไป เพราะสุดท้ายแล้วเป็นมติให้ที่ประชุมพิจาณาและส่งให้นายทะเบียนพิจาณาอีก
ครั้ง  

ด.ต. เดชาวัตร  อุ่นสอน ประธานกรรมการ กล่าวสรุปอีกครั้ง และทําการขอมติ ให้ที่ประชุมพิจาณาถึง
แนวทางการเลือกตั้งคณะกรรมการแบบเดิมคือแบบสัดส่วน หรือแบบใหม่ซึ่งเป็นแบบแบ่งเขตอําเภอจากที่ประชุม
ต่อไป 

มติ ที่ประชุมใหญ ่    มติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้รูปแบบการเลือกตั้งคณะกรรมการแบบเดิมคือแบบ
สัดส่วน 
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ระเบียบวาระที่ 10 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 

ในการดําเนินงานของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูเก็ต จํากัด ประจําปี 2561 ซึ่งสิ้นสุดทาง
บัญชีวันที่ 30 กันยายน 2561 ปรากฏว่าสหกรณ์ฯมีกําไรสุทธิเป็นเงินทั้งสิ้น 57,718,697.58 บาทซึ่งในชั้นนี้ขอ
เสนอแนวทางการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2561 โดยเทียบ 

มติที่ประชุมใหญ ่ มตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี  2561 

ลา ปี  2561 ร้อย ปี  2560 ร้อย

ดบั ประเภทการจัดสรร % บาท ละ % บาท ละ

1 เป็นเงินสารองไมน่อ้ยกว่าร้อยละสิบ 7,044,604.12        12.21      5,752,630.02           11.66      

ของกาไรสุทธิ

2 เป็นเงินบารุงสนันิบาตสหกรณ์  แห่ง 30,000.00             0.05       30,000.00               0.06        

ประเทศไทย ร้อยละหน่ึงของกาไรสุทธิ

แต่ไม่เกินสามหม่ืนบาท

3 เป็นเงินปันผลตามหุ้นไมเ่กินร้อยละ สิบแห่ง 6.50     30,977,291.21      53.67      6.50     27,700,228.59         56.16      

เงินค่าหุ้นท่ีชาระแลว้

4 เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิก  ตามท่ี 11.00   11,346,802.25      19.66      11.00    9,818,044.00           19.90      

สมาชิกทาธุรกิจกบัสหกรณ์ในระหว่างปี

5 เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ี 2,020,000.00        3.50       1,727,000.00           3.50        

ไมเ่กินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ

6 เป็นเงินทนุรักษาระดบัเงินปันผล ไม่ 100,000.00           0.17       100,000.00             0.20        

เกินร้อยละสองแห่งเงินค่าหุ้น วนัส้ินปี

7 เป็นทนุสาธารณประโยชน์  ไม่เกิน 2,000,000.00        3.46       1,500,000.00           3.04        

ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ

8 กองทนุสวสัดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิก 4,000,000.00        6.93       2,500,000.00           5.07        

9 ทนุเพ่ือจดัตั้งสานกังาน (เพ่ือพฒันา/ปรับปรุงสนง.) 200,000.00           0.35       200,000.00             0.41        

รวมเป็นเงิน 57,718,697.58      100        49,327,902.61         100         

หากจดัสรรกาไรสุทธิประจาปี   2561  ตามท่ีเสนอ  จะมีผลดงัน้ี.

1 กลบัคืนเป็นของสมาชิก เป็นเงินจานวน       42,324,093.46        คิดเป็นร้อยละ 73.33      

2 เป็นทนุต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์สมาชิก เป็นเงินจานวน       13,344,604.12          คิดเป็นร้อยละ 23.12      

3 เป็นโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี เป็นเงินจานวน        2,020,000.00          คิดเป็นร้อยละ  3.50        

4 เป็นเงินบารุงสนันิบาตสหกรณ์ เป็นเงินจานวน  30,000.00          คิดเป็นร้อยละ 0.05        

รวมเป็นเงิน 57,718,697.58     รวม   100 % 100         

จัดสรรกลับคนืเพื่อประโยชน์สมาชิก   จานวน 55,698,697.58   บาท       96.50 %
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ระเบียบวาระที่  11 : เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2561 

ประธานฯ        แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูเก็ต จํากัด ข้อ 101  
กําหนดให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีความรู้ความสามารถใน ด้านธุรกิจ การเงิน   การ
บัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เป็นประจําปี   จํานวนสองคนหรือ หนึ่ง
นิติบุคคล และข้อ  102  การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ อยู่ในตําแหน่งได้ มีกําหนดหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์  
ถ้าเม่ือครบกําหนดเวลาแล้ว  ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางก่อน 

     สําหรับปีงบประมาณ 2562 นี้ สหกรณ์ฯ ขอให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่นี้ เสนอรายชื่อผู้ที่จะมาทํา

หน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการต่อไป 

มติที่ประชุมใหญ่    มติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งให้ ร.ต.อ. ฐปพน  แพงพิมพ์โล้ และด.ต. สมพงษ์ 
ทองทรง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯในปีงบประมาณ 2562 

ระเบียบวาระที่  12 : เร่ืองพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี   2561  

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูเก็ต จํากัด ข้อ 70(6) กําหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี   กําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน สําหรับปีหนึ่ง ๆ  ไว้เพ่ือเป็นการหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม เมื่อปี 
2560 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ได้อนุมัติให้สหกรณ์กู้ เงินจากแหล่งอ่ืนมาใช้ในธุรกิจในวงเงินไม่เกิน 
1,000,000,000.00 บาท  (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน) สําหรับปี  2561 สหกรณ์ขอกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน 
เท่าปีที่แล้วเพ่ือความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  

     จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน ปี 2562   
จํานวน 1,000,000,000.00  บาท  (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน) เท่าเดิม 

มติ ที่ประชุมใหญ ่   อนุมัติวงเงินกู้ยืมในวงเงิน 1,000 ล้านบาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน) 

ระเบียบวาระที่  11  :  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและก าหนดค่าธรรมเนียม  
ประจ าปี 2562 

ประธาน   ขอชี้แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ  เกี่ยวกับการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตํารวจภูเก็ต  จํากัด โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560  เมื่อวันที่  2 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ฯ  
คัดเลือก  นางวรกร  แช่มเมืองป๎ก  เป็นผู้สอบบัญชีภาคเอกชนประปี 2561  เข้าตรวจสอบ 

สําหรับปี   2562  สหกรณ์ฯ ต้องคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาค โดยมีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเสนอชื่อเข้า
ตรวจสอบบัญชี  จํานวน  2 ราย จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาผู้สอบบัญชีและสํารองไว้ เมื่อมีเหตุผลอัน
สมควร  โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้  
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รายการ รายที่  1 
นางยุพิน  ฟุ้งเฟ่ือง 

รายที่   2 
นายสิทธิศักดิ์  เทียนทอง 

1. เลขทะเบียน 8532 6796 
2.ชื่อสํานักงานตรวจบัญชี บริษัท พี.พี.เอฟ.ออดิทติ้ง จํากัด บริษัท มิลเลนเนี่ยม คอนซัคแตนท์ส 

แบงค์คอก จํากัด 
3.การเข้าปฏิบัติงานตรวจ 5  ครั้ง ครั้งละ 2-3 วันทําการ 4 ครั้ง  ครั้งละ 2-3 วันทําการ 
4.จํานวนผู้เข้าตรวจ 4-6  คน 3-6  คน 
5.ค่าธรรมเนียม 95,000.-   บาท 80,000  บาท 

มติที่ประชุมใหญ่    อนุมัติให้ นายสิทธิศักดิ์  เทียนทอง  บริษัท มิลเลนเนี่ยม คอนซัคแตนท์ส แบงค์คอก จํากัด  
เลขทะเบียน  6796   ประจําปี   2562  จํานวนเงิน  80,000.00  บาท เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ฯ 

ระเบียบวาระที่  14  :  พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2562 

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูเก็ต จํากัด ข้อ 71 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูเก็ต 
จํากัด  ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ.2560  เนื่องจากคณะกรรมการชุดที่ 43 สิ้นสุดวาระการ
ดํารงตําแหน่งจํานวนหลายท่าน และสหกรณ์ได้มีประกาศรับสมัครกรรมการ ชุดที่ 44  ประจําปี 2562 ตั้งแต่  17 
กันยายน 2561 ถึง 3 ตุลาคม 2561   มีคณะกรรมการดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
การด ารงต าแหน่ง วาระ 1 หรือ 2 อยู่ต่อได้ 1 ปี ไม่ต้องสมัครเลือกตั้งใหม่จ านวน  7  คน ดังนี้ 

1. ร.ต.อ. สุธี หวังโสะ กรรมการ/เหรัญญิก วาระ 1  ปี  1  ภ.จว. 
2. ร.ต.อ. พิชํุตม์ ศรีนาค  กรรมการ วาระ 2  ปี  1  สภ.กะรน 
3. ร.ต.ท. พิเชฐ ชุมนวน  กรรมการ วาระ 2  ปี  1  สภ.เชิงทะเล 
4. ด.ต. พินิจ ศรีทองสุข กรรมการ วาระ 1  ปี  1  สภ.วิชิต 
5. ด.ต. รัตนชัย มณีรัตน์  กรรมการ วาระ 2  ปี  1  สภ.สาคู 
6. ส.ต.ต. นิติรัฐ อินทชาติ กรรมการ วาระ  2 ปี  1  สภ.ท่าฉัตรไชย 
7. ส.ต.ท. วรวิทย์ เกลี้ยงสีพรม กรรมการ วาระ  1 ปี  1  สภ.ป่าตอง 

กรรมการที่ครบวาระมีจ านวน  8  คน รายช่ือดังต่อไปนี้ 
1. ด.ต. เดชาวัตร อุ่นสอน ประธาน  วาระ 1  ปี  2  กก.สส. 
2. พ.ต.ท. ประมวล จ่ายกระโทก รองประธาน วาระ 1  ปี  2  สภ.กมลา 
3. ด.ต. ศรีไทย ปาณะศร ี รองประธาน วาระ 1  ปี  2  กก.สส. (อิสระ) 
4. ด.ต. สุรีย์ เจริญพร  กรรมการ วาระ  1 ปี  2  สภ.กะทู้ 
5. ด.ต.หญิง แคทลียา หมวดเมือง กรรมการ วาระ  1 ปี  2  สภ.ถลาง 
6. ด.ต. วิสุทธิ์ บุญสร้าง กรรมการ วาระ  2 ปี  2  สภ.เมือง 
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7. ด.ต.หญิง เมตตา ว่องไว กรรมการ  วาระ  2 ปี  2  กก.สส. 
8. ด.ต. โกวิทย์ คงด ี กรรมการ/เลขานุการ วาระ  2 ปี  2  สภ.ฉลอง 

หมายเหตุ ลําดับที่ 1-5 มีสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งใหม่ได้ 
ลําดับที่ 6-8 ไม่สามารถลงสมัครเลือกตั้งได้ 

ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2561 จะต้องมีการคัดเลือกกรรมการเพ่ือดําเนินงาน  ชุดที่  44  ซึ่ง
คณะกรรมการที่ครบวาระ  8  คน   เป็นประธานกรรมการ  จํานวน 1 คน  กรรมการ สภ. จํานวน  7  คน   ผู้มี
สิทธิ์สมัครคัดเลือกเป็นกรรมการได้ตาม   สภ.ดังนี้   

1. สภ.กมลา 2. กก.สส. 3. สภ.กะทู้ 4. สภ.ฉลอง
5. สภ.เมือง 6. สภ.เชิงทะเล 7. ข้าราชการบํานาญ

ผลการเลือกตั้ง 

ต าแหน่งประธานกรรมการ ด.ต.เดชาวัตร  อุ่นสอน 

รายช่ือสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในระบบสัดส่วน สภ. เป็นดังนี้ คือ.- 
1. สภ.กมลา พ.ต.ท. ประมวล  จ่ายกระโทก วาระท่ี  2  ปี  1 
2. กก.สส. ด.ต. วิรัตน์  ปราบเขต วาระท่ี  1  ปี  1 
3. สภ.กะทู้ ด.ต. ชนะเลิศ  สีคํา วาระท่ี  1  ปี  1 
4. สภ.ฉลอง ด.ต. บุญพบ กิ่งมาลา วาระท่ี  1  ปี  1 
5. สภ.เมือง ด.ต. บุญโชค คําจีด วาระท่ี  1   ปี  1 
6. สภ.เชิงทะเล ร.ต.อ. วินัย   วุฒิบาล วาระท่ี   1  ปี  2 
7. ข้าราชการบํานาญ พ.ต.ท. สมพงศ์   ส่งแสง วาระท่ี  1   ปี  1 

มติที่ประชุมใหญ ่  อนุมัติเป็นเอกฉันท์รับรองผลการเลือกตั้ง 

ระเบียบวาระท่ี  15  :   เรื่องอ่ืน ๆ 

เรื่องท่ี  15.1  การเรียกเก็บเงินฌาปนกิจจ่ายล่วงหน้า ประจ าปี 2561 

ประธาน สมาชิกสหกรณ์จํานวนมากได้สมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 2 สมาคมโดย
ยินยอมให้หักเงินฌาปนกิจจากเงินป๎นผลนั้น  ดังนั้นในปี 2561  นี้  สหกรณ์ ฯ จะต้องหักเงินป๎นผลจ่ายค่า
ฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายล่วงหน้าประจําปี 2561  ทั้ง 2 สมาคมดังต่อไปนี้ 

1. ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ  (สสอต.)  มีสมาชิกทั้งหมดถึงเดือน กันยายน
2561  เป็นจํานวน  36,292  ราย  สมาชิกเสียชีวิตจํานวน  181  ราย 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูเก็ต จํากัด  สมัครสมาชิก  สสอต. จํานวน 602 ราย  และสมาคมเรียกเก็บ
เงินฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายล่วงหน้าปี 2562 ตามรอบการสมัครทั้งหมด  ดังต่อไปนี้ 
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รอบ 1/54 -11/60 จํานวน 4,840.00 บาท 
รอบ 12/60 " 4,880.00 บาท 
รอบ 1/61 " 4,930.00 บาท 
รอบ 2/61 " 4,350.00 บาท 
รอบ 3/61 " 3,890.00 บาท 
รอบ 4/61 " 3,490.00 บาท 
รอบ 5/61 " 3,190.00 บาท 
รอบ 6/61 " 2,850.00 บาท 
รอบ 7/61 " 2,470.00 บาท 
รอบ 8/61 " 2,180.00 บาท 
รอบ 9/61 " 1,750.00 บาท 
รอบ 10/61 " 1,320.00 บาท 
รอบ 11/61 " 900.00 บาท 
รอบ 12/61 " 470.00 บาท 

2. ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ของชุมนุมแห่งประเทศไทย  (สส.ชสอ.)  มีสมาชิกทั้งหมดถึงเดือน
สิงหาคม  2561  เป็นจํานวน  277,698 ราย  มีสมาชิกเสียชีวิต  217  ราย 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูเก็ต จํากัด  สมัครสมาชิก  สส.ชสอ. จํานวน 515 ราย  และสมาคมเรียกเก็บ
เงินฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายล่วงหน้าปี 2562  ตามรอบการสมัครทั้งหมดดังต่อไปนี้ 

รอบ 1-2/54 -2/57 จํานวน 4,820.00 บาท 
รอบ 3/57-12/60 " 4,690.00 บาท 
รอบ 1/61 " 4,820.00 บาท 
รอบ 2/61 " 4,344.00 บาท 
รอบ 3/61 " 4,002.00 บาท 
รอบ 4/61 " 3,605.00 บาท 
รอบ 5/61 " 3,315.00 บาท 
รอบ 6/61 " 2,856.00 บาท 
รอบ 7/61 " 2,443.00 บาท 
รอบ 8/61 " 2,097.00 บาท 
รอบ 9/61 " 1,628.00 บาท 
รอบ 10/61 " 1,226.00 บาท 
รอบ 11/61 " 824.00 บาท 
รอบ 12/61 " 422.00 บาท 
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รายการผู้เสียชีวิตในระหว่างปี  2561   จ านวน  3  ราย   ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. ร.ต.อ.ไพฑูรย์  เพียรความสุข เสียชีวิตเมื่อ  21 มกราคม 2561
*สมัครสมาชิกฌาปนกิจ 2  สมาคม 

สสอต. ได้รับเงินจํานวน   576,000.00  บาท 
สส.ชสอ.  ได้รับเงินจํานวน   576,000.00  บาท 

2. ร.ต.ท.มนัส  นาคเอ่ียม เสียชีวิตเมื่อ 2 มีนาคม 2561 
* สมัครสมาชิกฌาปนกิจ 1 สมาคม 

สสอต. ได้รับเงินจํานวน    576,000.00  บาท 

3. ด.ต.ชัยณรงค์  เครือแพทย์ เสียชีวิตเมื่อ  25  พฤษภาคม 2561
* สมัครสมาชิกฌาปนกิจ 2 สมาคม 

สสอต. ได้รับเงินจํานวน   576,000.00  บาท 
สส.ชสอ.  ได้รับเงินจํานวน   576,000.00  บาท 

เรื่องท่ี 15.2  คา่สินไหม บมจ.สหประกันชิวิต 

ประธาน  ในรอบปี 2561 มีสมาชิกได้รับสินไหม จาก บมจ.สหประกันชีวิต  จํานวน 3 ราย  ดังนี้ 

1. ร.ต.อ.จิรศักดิ์  สังข์วิสุทธิ์ เสียชีวิตเมื่อ  16  ธันวาคม  2560
* ได้รับสินไหมจาก สห ประกันชีวิต จํานวน  618,000.00 บาท 

2. ร.ต.อ.ไพฑูรย์  เพียรความสุข เสียชีวิตเมื่อ  21 มกราคม 2561
* ได้รับสินไหมจาก สห ประกันชีวิต จํานวน  618,000.00 บาท 

3. ด.ต.ชัยณรงค์  เครือแพทย์ เสียชีวิตเมื่อ  25  พฤษภาคม 2561
* ได้รับสินไหมจาก สห ประกันชีวิต จํานวน  477,940.00 บาท 

จึงขอแจ้งให้สมาชิกที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน 

มติที่ประชุมใหญ่  รับทราบ 

เรื่องท่ี 15.3     การจัดตั้ง  “ กองทุนบุญร่วมใจ ”  เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ 

ประธาน  นําเสนอเพ่ือที่ประชุมพิจารณาการจัดตั้ง “ กองทุนบุญร่วมใจ ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ในกรณีดังต่อไปนี้ เช่น สมาชิกที่ถูกออกจากราชการ สมาชิกเสียชีวิต และสมาชิกที่เป็น
ผู้ค้ําประกัน  โดยเป็นการช่วยเหลือสมาชิกในรูปแบบการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อมีการเสียชีวิตเกิดขึ้น เป็น
การช่วยกันด้วยการทําบุญ ซึ่งสามารถทําได้สหกรณ์ก็สามารถพึงพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง พร้อมยกตัวอย่างให้ที่
ประชุมรับทราบ  
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ตัวอย่าง 
สส.อต. 600,000 บาท 
สส.ชสอ. 600,000 บาท 

หุ้น 
สวัสดิการ 

ด.ต. เดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการ กล่าวเพ่ิมเติม เรื่องป๎ญหาสุขภาพของสมาชิก ที่บริษัทประกัน
ไมร่ับคุ้มครอง  เป็นป๎ญหาทีท่ําให้สมาชิกไม่สามารถกู้เงินกับสหกรณ์ฯได้ และเป็นเหตุผลสําคัญในการนําเสนอต่อ
ที่ประชุม  โดยสหกรณ์อ่ืนๆได้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้ว 

ด.ต. โกวิทย์  คงดี  กรรมการและเลขานุการ  กล่าวเพ่ิมเติม ถึงป๎ญหาที่ผ่านมา เรื่องการยื่นกู้ สมาชิกไม่
มีหลักประกัน เมื่อมกีารตรวจสอบโรคแล้ว พบว่าไม่ผ่านด้วยหลายป๎จจัย เช่น อายุที่เพ่ิมขึ้น จึงทําให้ไม่สามารถกู้
เงินกับสหกรณ์ฯได้ พร้อมยกตัวอย่างสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจนครศรีธรรมราช จํากัด  ที่ได้ดําเนินการแล้ว  ซึ่ง
หากสหกรณ์ฯสามารถดําเนินการได้ก็จะครอบคลุมถึงวงเงินที่สมาชิกกู้ยืม  จึงเป็นเหตุผลในการนําเสนอเพ่ือจัดตั้ง
กองทุนและให้ที่ประชุมพิจาณา 

ด.ต. สมพงษ์ ทองทรง สมาชิก กล่าวสอบถามต่อที่ประชุมถึงเรื่องทุนรักษาระดับเงินป๎นผลที่มีอยู่ว่า
สามารถลดเงินดังกล่าวได้ และสามารถนําเงินดังกล่าวมาช่วยเหลือสมาชิก โดยการขอแก้ไขข้อบังคับ และตนเอง
ได้ร่างข้อบังคับแจกในที่ประชุมเรียบร้อยเพ่ือขอมติรับรอง  

ด.ต. โกวิทย์  คงดี  กรรมการและเลขานุการ กล่าวขอเรียนเชิญ นายพิทักษ์ ขงขลิบ นักวิชาการชํานาญ
สหกรณ์ เป็นผู้กล่าวตอบคําถามในที่ประชุมต่อไป 

นายพิทักษ์ ขงขลิบ นักวิชาการชํานาญสหกรณ์  กล่าวตอบคําถามต่อที่ประชุม เรื่องเงินทุนรักษาระดับ
เงินป๎นผล จะใช้ได้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยทําให้สหกรณ์เกิดการขาดทุน หรือไฟไหม้สํานักงาน เหตุอุทกภัย หรือ
มีเหตุต้องการเพิ่มเงินป๎นผลให้กับสมาชิกสหกรณ์ ไม่สามารถที่จะใช้ในกรณีอ่ืนๆได้  สําหรับทุนอ่ืนๆที่จะนํามาใช้
จําเป็นต้องผ่านที่ประชุมใหญ่ในการแก้ไขข้อบังคับ 

จากนั้น ด.ต. เดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการ กล่าวสรุปประโยชน์ที่สมาชิกสหกรณ์ฯที่ได้รับอีกครั้ง 
และขอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุมใหญ่  มติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดตั้ง  “ กองทุนบุญร่วมใจ ”  เพ่ือช่วยเหลือ
สมาชิกสหกรณ์ 

ประธาน ฯ  สมาชิกสหกรณ์ท่านใด  มีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอขอบคุณ  
สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ตลอดจน แขกผู้มีเกียรติ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือตลอดการประชุมใหญ่ในครั้งนี้
ทุกท่าน กระผมขอปิดการประชุม 
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เลิกประชุมเวลา 13.30 น.  

 (ลงชื่อ) ด.ต.  เดชาวัตร  อุ่นสอน          ประธานในที่ประชุม 
    ( เดชาวัตร   อุ่นสอน ) 

(ลงชื่อ) ด.ต. โกวทิย  คงดี   เลขานุการ / จดบันทึก 
               ( โกวิทย์    คงดี ) 

  สําเนาถูกต้อง 

ดาบตํารวจ เดชาวัตร  อุ่นสอน 
 (เดชาวัตร  อุ่นสอน) 

           ประธานกรรมการ 
    สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูเก็ต  จํากัด 

มติที่ประชุมใหญ่  ............................................................................................................................. ...................... 
........................................................................................................................................ ..........................................
......................................................................................... ................................................................................. ....... 
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ระเบียบวาระที่  3 :  รับทราบผลการด าเนินงาน  ประจ าปี  2562 

1. ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา  ดังนี้
รายการ ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม (ลด) 

จ านวนสมาชิก 1,467 1,435    +   32 
ทุนเรือนหุ้น 575,500,040.00 510,021,340.00    +  65,479,060.00 
ทุนส ารอง 46,504,268.20 39,460,064.14    +    7,044,203.79 
ทุนสะสมตามข้อบังคับ 3,039,276.19 1,904,465.93    +    1,134,810.26 
กองทุนสวัสดิการสมาชิก 2,686,422.00 695,422.00    +    1,991,000.00 
กองทุนสร้างส านักงาน 1,783,342.00 1,583,342.00   +       200,000.00 
สินทรัพย์ทั้งสิ้น 1,810,361,841.42 1,708,006,240.12   + 102,355,601.30 
เงินฝากออมทรัพย์ 26,683,517.89 24,512,752.08   +    2,170,765.81 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 138,477,992.51 108,849,503.02   +   29,628,489.49 
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 264,612,542.41 219,814,962.22   +   44,797,580.19 
รายได้ 119,925,918.62 104,293,826.39   +   15,632,092.23 
รายจ่าย 57,318,799.83 46,575,128.81   +   10,743,671.02 
ก าไรสุทธิ 62,607,118.79 57,718,697.58   +     4,888,421.21 

2. ด้านสมาชิกภาพ ณ วันสิ้นปี
รายการ ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม (ลด) 

 จ านวนสมาชิกยกมา 1,435  1,400      +      35 
บวก สมาชิกเข้าใหม่    64     65      -   1 
หัก  ลาออก    32     30      +     2 
จ านวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี  1,467  1,435      +      32 

3. ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้น ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม (ลด) 

ยอดยกมา 510,021,340.00 463,426,420.00      +   46,594,920.00 
บวก รับระหว่างปี 74,959,290.00 67,944,430.00      +     7,014,860.00 
หัก   จ่ายคืนค่าหุ้น 9,480,590.00 21,349,510.00      -    11,868,920.00 
ยอดคงเหลือ 575,500,040.00 510,021,340.00      +    65,479,060.00 
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 4.  เงินรับฝาก 
  สหกรณ์ ฯ เปิดรับฝากเงินจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ  ประเภท ออมทรัพย์ทั่วไป อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3.50  ต่อปี  และประเภทออมทรัพย์พิเศษ  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  4.00  ต่อปี  และมีการรับ
ฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  4.00  ต่อปี  สหกรณ์ค านวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตาม
ยอดเงินฝากคงเหลือ  และบันทึกดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 30 กันยายน  2562  ดอกเบี้ยทั้งหมดที่ได้รับไม่
ต้องเสียภาษ ี

 ยอดเงนิฝาก ณ วันที่  30  กันยายน  2562  มีดังนี้ 

เงินฝากออมทรัพย์ ปี 2562 ปี  2561 เพิ่ม (ลด) 
ยอดยกมาจากปีก่อน 24,512,752.08 22,670,778.99      +   1,841,973.09 
บวก  รับฝากเงินระหว่างปี 60,134,884.48 42,953,730.21      + 17,181,154.27 
หัก    ถอนเงินฝากระหว่างปี 57,964,118.67 41,111,757.12      + 16,852,361.55 
          ยอดเงินฝากคงเหลือ 26,683,517.89 24,512,752.08      +   2,170,765.81 
 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2562 ปี  2561 เพิ่ม (ลด) 
ยอดยกมาจากปีก่อน 108,849,503.02 103,332,878.12      +   5,516,624.90 
บวก  รับฝากเงินระหว่างปี 71,166,751.39 48,930,464.08      + 22,236,287.31 
หัก    ถอนเงินฝากระหว่างปี 41,538,261.90 43,413,839.18      -    1,875,577.18 
          ยอดเงินฝากคงเหลือ 138,477,992.51 108,849,503.02      + 29,628,489.49 

 

เงินฝากสหกรณ์อ่ืน ปี 2562 ปี  2561 เพิ่ม (ลด) 
ยอดยกมาจากปีก่อน 219,814,962.22 212,983,434.91      +   6,831,527.31 
บวก  รับฝากเงินระหว่างปี 113,882,832.13 80,038,527.31      +  33,844,304.82 
หัก    ถอนเงินฝากระหว่างปี 69,085,251.94 73,207,000.00      -    4,121,748.06 
          ยอดเงินฝากคงเหลือ 264,612,542.41 219,814,962.22      +  44,797,580.19 
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 5.ให้เงินกู้แก่สมาชิก ยอดเงินกู้ทุกประเภท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกมา จ่ายเงินกู้ รับช าระเงินกู้ คงเหลือ

30-ก.ย.-61 ระหว่างปี ระหว่างปี 30-ก.ย.-62

  เงินกู้สามัญ(ทัว่ไป) 1,399,925,182.66    517,879,000.00  533,445,318.21  1,384,358,864.45   

  เงินกู้สามัญ(เอนกประสงค์) 36,639,803.77        13,395,000.00   18,844,929.73   31,189,874.04       

  เงินกู้สามัญสวัสดิการ(ผู้ประสบภัย) 312,602.68            273,300.00        39,302.68             

  เงินกู้สามัญปรับโครงสร้างหนี้ 176,899,511.85      157,600,000.00  7,486,549.05     327,012,962.80     

  เงินกู้สามัญ(ช่วยเหลือผู้ค้้าประกัน) 8,682,369.04          223,830.59        8,458,538.45         

  เงินกู้สามัญช่วยเหลือผู้ค้้าประกัน 2 853,000.00            94,800.00         35,233.19         912,566.81           

  เงินกู้สามัญสวัสดิการ(คอมพิวฯ) -                      46,100.00         12,301.23         33,798.77             

  เงินให้กู้สามัญ(ซ้ืออาวุธปืน) 79,380.00              47,500.00         44,600.00         82,280.00             

  เงินกู้สามัญ(ปืนโครงการ) 6,043,575.64          167,500.00        3,789,241.27     2,421,834.37         

  เงินกู้สามัญบรรเทาความเดือดร้อน 2,959,300.00          4,768,500.00     3,932,300.00     3,795,500.00         

  เงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ 49,120.00              140,880.00        190,000.00        -                     

  เงินให้กู้ฉุกเฉิน 22,024,640.94        81,444,600.00   80,530,837.29   22,938,403.65       

  เงินให้กู้ฉุกเฉิน ATM -                      4,020.00           4,020.00           -                     

รวม 1,654,468,486.58   775,587,900.00 648,812,460.56 1,781,243,926.02  

รายการ
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ทุนสาธารณประโยชน์ ปี 2562 

 

ล าดบั วันที่ รายการ จ านวนเงิน

1 10/10/2561 กระเช้าเยี่ยม ด.ต. สกล  พันธุช์นะพล สภ.เมืองภูเก็ต 1,000.00

2 12/10/2561 สนับสนุนของขวัญในวันครบเกษียณอายุข้าราชการ 61 โดย สภ.ฉลอง 1,890.00

3 19/10/2561 ร่วมบุญพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 61 กับม.เกษตรศาสตร์ 9 พ.ย. 61 500.00

4 19/10/2561 มอบทุนการศึกษาและช่วยเหลือเด็กนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่นชนบท มูลนิธิไพศาล 500.00

5 25/10/2561 กระเช้าเยี่ยม ร.ต.ต. ประสิทธิ ์ สองนาม  ข้าราชการบ้านาญ 1,000.00

6 1/11/2561 กระเช้าเยี่ยม พ.ต.ท. ประมวล   จ่ายกระโทก สภ.กมลา 1,000.00

7 7/11/2561 สนับสนุนช่วยเหลือบุตรข้าราชการต้ารวจ ทีเ่ป็นเด็กพิเศษ จ้านวน 7 คน คนละ 1,200- 8,400.00

8 1/10/61-30/9/62 สวัสดิการน้้าด่ืมในส้านักงานและช่วยเหลือสมาชิก 48,034.00

9 14/11/2561 ด.ต. ศรีไทย ปาณะศรี เดินทางร่วมงานศพบิดา ด.ต. อ้านวย เนี่ยวทอง 2,000.00

10 16/11/2561 สนับสนุนจัดซ้ือพัสดุส้านักงาน สภ.สาคู 10,000.00

11 16/11/2561 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจ้าปี 2561 576,500.00

12 23/11/2561 ด.ต. เดชาวัตร อุ่นสอนประธานกรรมการเข้าร่วมประชุมใหญ่ สอ.ตร.สุราษฎร์ธานี   วันที ่24 พ.ย. 61 2,000.00

13 6/12/2561 กระเช้าเยี่ยม ด.ต. บุญเชิด จันทร์จะนะ สภ.เมืองภูเก็ต 1,000.00

14 14/12/2561 กระเช้าเยี่ยม ด.ต. ชุลี ชูดวง  สภ.กะทู้ 375.00

15 17/12/2561 ด.ต. เดชาวัตร ประธาน เข้าร่วมประชุมใหญ่สันนิบาตสหกรณ์ วันที ่22 ธ.ค. 61 กรุงเทพมหานคร 5,846.61

16 24/12/2561 กระเช้าเยี่ยม ด.ต. สมโชค  นุ้ยภิรมย์  สภ.ฉลอง 1,000.00

17 26/12/2561 กระเช้าปีใหม่เยี่ยมสหกรณ์ต่างๆ จ้านวน  8 กระเช้า 11,646.00

18 8/1/2562 สมทบกองทุนสวัสดิการ ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ  (ร้อยละ 0.30 ของก้าไรสุทธิ 2561) 173,156.09

19 11/1/2562 ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 1,000.00

20 14/1/2562 กระเช้าเยี่ยม ร.ต.อ.หญิง สุภาภรณ์  นิ่มนวล สภ.ถลาง 1,000.00

21 23/1/2562 ประธาน และเจา้หน้าทีร่่วมประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี 2561  ชสอ.และสสอต. จ.นนทบุรี   12,846.73

22 7/2/2562 กระเช้าเยี่ยม ด.ต.ขวัญชัย ชูทอง  สภ.ป่าตอง 897.00

23 13/2/2562 ร่วมทอดผ้าป่า สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 500.00

24 14/2/2562 จ่ายเงินสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล สภ.ป่าตอง 10,000.00

25 22/2/2562 ค่าสูทคณะกรรมการ 6 ท่าน 14,000.00

26 8/3/2562 กระเช้าเยี่ยม ส.ต.ท. หฤษธิ ์ อีนหมัน สภ.ฉลอง 1,000.00

27 12/3/2562 ร่วมสมทบ "โครงการจัดท้าผ้าป่าเพือ่พัฒนาเครดิตยูเนี่ยนอุบลร่วมใจ " กับเครดิตยูเนี่ยนอุบลร่วมใจ 500.00

28 12/3/2562 ร่วมบริจาคเงินท้าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพือ่จัดซ้ือเคร่ืองมือแพทย์และสมทบกองทุนสงฆอ์าพาธ รพ.สงขลา 500.00

29 25/3/2562 ด.ต. เดชาวัตร อุ่นสอน ประธานและเจ้าหน้าทีเ่ดินทางเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจ้าปี 2561 ของชสอ. 1,000.00

30 28/3/2562 ร.ต.อ. วินัย  วุฒิบาล เดินทางร่วมงานศพบิดา ด.ต. วีระศักด์ิ ชูกาญจนะ ที ่จ.พัทลุง 2,000.00

31 1/4/2562 กระเช้าเยี่ยม ด.ต. ศุภวัฒน์ ขวัญแก้ว สภ.เมืองภูเก็ต 1,000.00

32 10/4/2562 ร.ต.อ. วินัย  วุฒิบาล เดินทางร่วมงานศพมารดา ร.ต.อ. จิระ เชิดฉาย  จ.เพชรบุรี 2,000.00

33 17/4/2562 สนับสนุนงบประมาณจัดซ้ืออาหารประจ้าด่านตรวจเทศกาลสงกรานต์ 2562  สภ.เมืองภูเก็ต 5,000.00

34 25/4/2562 ด.ต. เดชาวัตร  อุ่นสอน ประธานเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี  2562  ชสอ.  จ.นนทบุรี 4,959.31

35 26/4/2562 ด.ต. เดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการเข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนา 4 ภาค  จ.นครศรีธรรมราช 2,000.00

906,050.74ยอดยกไป
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  กองทุนสาธารณประโยชน์คงเหลือยกมา   1,341,903.32 
 บวก จัดสรรเป็นกองทุนสาธารณประโยชน์ ปี 2562  2,000,000.00 
  รวมเป็นเงิน      3,341,903.32 
 หัก จ่ายเงินกองทุนสาธารณประโยชน์ ปี 2562     996,189.74 
  ยอดคงเหลือยกไป     2,375,713.58 

ล าดบั วันที่ รายการ จ านวนเงิน

906,050.74

36 7/5/2562 อนุเคราะห์เงินสนับสนุนซ้ือคอมพิวเตอร์ส้านักงาน ต้ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 20,000.00

37 28/5/2562 กระเช้าเยี่ยม ด.ต. สุรกิจ  เสนีย์ สภ.กะทู้ 1,000.00

38 5/6/2562 มอบทุนการศึกษาวันสหกรณ์  จ้านวน 1 ทุน  1,000.00

39 11/6/2562 กระเช้าเยี่ยม ด.ต. เกรียงศักด์ิ  ดุมลักษณ์  1,000.00

40 12/6/2562 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพือ่สมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ณ วัดห้วยยาง จ.ลพบุรี 500.00

41 14/6/2562 กระเช้าเยี่ยม  ด.ต. นเรศ   พรหมมาศ  สภ.ป่าตอง 1,000.00

42 26/6/2562 สนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจ้าปี 2562 ชมรมเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ 2,000.00

43 28/6/2562 กระเช้าเยี่ยม ส.ต.ต .สุรเชษฐ์  ขาวทอง  สภ.เมืองภูเก็ต 1,000.00

44 15/7/2562 ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ประจ้าปี 2562 500.00

45 15/7/2562 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มูลนิธิสากลเพือ่คนพิการ 500.00

46 15/7/2562 ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  สนง.คณะกรรมการ สกสค. ประจ้าปี 2562 500.00

47 15/7/2562 ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชีสอ.ประจ้าปี 2562 500.00

48 15/7/2562 ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร จ.ตาก 500.00

49 1/8/2562 กระเช้าเยี่ยม ร.ต.อ. วสันต์   หมื่นเดช  สภ.กะทู้ 1,000.00

50 14/8/2562 สนับสนุนการจดัการประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี 2562 ชมรมผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 3,000.00

51 14/8/2562 ร่วมท้าบุญถวายผ้ากฐินประจ้าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร  ณ วัดบ้านผักกะย่า 500.00

52 14/8/2562 ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ  สหกรณ์ข้าราชการกระทรวจศึกษาธิการ 500.00

53 14/8/2562 ร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพือ่จัดซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์ สหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 500.00

54 14/8/2562 สนับสนุนเคร่ืองโทรสาร  ภ.จว. ภูเก็ต  จ้านวน 1 เคร่ือง 4,990.00

55 14/8/2562 ร่วมบุญทอดกฐินผ้าป่าสามัคคี กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล ราชวิถี  ณ วัดกองทองสว่างอารมณ์ 500.00

56 14/8/2562 ร่วมท้าบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 500.00

57 23/8/2562 กระเช้าเยี่ยม ด.ต. ประมุกต์ิ   สุพิทยพันธุ ์ สภ.กระรน 1,000.00

58 26/8/2562 กระเช้าเยี่ยม จ.ส.ต. สมนึก  รักเกิด 1,000.00

59 26/8/2562 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดป่าผ้าสามัคคี ต้ารวจภูธรภาค 8 ณ วัดหลวงปูสุ่ภา จ.ภูเก็ต 10,000.00

60 12/9/2562 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพือ่สมทบทุนจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลชุมนุม 499.00

61 12/9/2562 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพือ่การศึกษา 500.00

62 12/9/2562 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม "โครงการเพือ่น้องโครงการ 5 " 500.00

63 12/9/2562 ร่วมบุญทอดกฐินสหกรณ์ออมทรัพย์ประจ้าปี 2562 500.00

64 18/9/2562 ของทีร่ะลึกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการท่าอากาศยาน จ้ากัด 650.00

65 25/9/2562 สนับสนุนงานเล้ียงผู้เกษียณอายุราชการ ภ.จว.ภูเก็ต ประจ้าปี 2562 3,000.00

66 30/9/2562 กระเช้าเยี่ยม พ.ต.ท. สรพงษ์   ชูแก้ว  สภ.วิชิต 1,000.00

966,189.74รวมเป็นเงิน

ยอดยกมา
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ทุนสาธารณประโยชน์ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนทอ้งถิ่นสระบุรี จ ากดั น าโดย นายบนัเทิง บัวโฉม ประธานกรรมการ พร้อมด้วย

กรรมการและเจ้าหนา้ที่ รวม 26 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต จ ากัด โดยมี ด.ต.เดชาวัตร อุ่นสอน 

ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

ระหว่างสหกรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

  

 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด โดย คณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายจัดการ รวม 6 ท่าน  
เข้าเยี่ยมชมกจิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเกต็ จ ากัด โดยมี ด.ต.เดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการ พร้อม
คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณร์ะหว่างสหกรณ์ 
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 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต จ ากัด โดยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงาน  สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูกระบี่ จ ากัด เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 

 



- 62 - 
 

 

 

 

 

 

 

 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด น าโดย ด.ต.เดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ
ด าเนินการ พร้อมเจ้าหนา้ที่ฝ่ายจดัการ เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณแ์ห่งชาติ ประจ าปี 2562 จังหวัดภเูก็ต โดยกจิกรรมหลัก
ประกอบไปด้วยการแข่งกีฬามหาสนุก การบรจิาคโลหิต การมอบทนุการศึกษา รวมทั้งการร่วมร าลึกในพระกรณุาธิคณุของ
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาผู้ให้ก าเนดิสหกรณ์ไทย โดยมสีหกรณภ์าคออมทรพัย์ในจังหวัดภูเก็ตเป็น
เจ้าภาพในการจดังานครั้งน้ี ณ อาหารยิมเนเซี่ยม 4000 ที่น่ัง สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด น าโดย ด.ต.เดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ พร้อม

ด้วยเจ้าหน้าทีฝ่่ายจดัการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสตูร “ การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ ชสอ.” จัดโดยเขตพื้นท่ีสหกรณส์มาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ภาคใต ้ณ 

โรงแรมกระบี่รอยัล อ าเภอเมือง จงัหวัดกระบี ่
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 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด โดย ด.ต.บญุพบ กิ่งมาลา กรรมการและเลขานุการและ ด.ต.วริตัน์ ปราบเขต 

กรรมการสหกรณฯ เข้าร่วมอบรมตามโครงการหลักสตูรการวางแผนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรพัย์แบบองค์รวม รุ่นที ่3 

ของกรมส่งเสริมสหกรณ ์ณ โรงแรมบรรจงบรุี อ.เมือง จ.สรุาษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด น าโดย ด.ต.เดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการด าเนินการ และนางดารัตน ์

สารพิชญ์ ผูจ้ัดการสหกรณ ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม ช้ัน 8 

โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิ่งส ์คอนเวนช่ัน แยกกรุงเทพกรีฑา ถ.ศรีนครินทร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
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 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด โดย ร.ต.อ.สุธี หวังโสะ กรรมการและเหรญัญิก ร่วมงานวันสหกรณ์นักเรียน 

พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด โดย ด.ต.บญุพบ กิ่งมาลา กรรมการ/เลขานุการ เข้าร่วมอบรมสัมมนา
หลักสตูรการบริหารภายใต้พระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2562 ณ.โรงแรมรอแยล เบลจา กรุงเทพฯ 
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 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด โดย ด.ต.เดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุมประจ าเดือน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตรสีรา จ ากัด เพื่อให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการติดตามการฟ้องด าเนินคดอีาญา 

และคดีแพ่ง แก่กรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด โดย นางอุทุมพร เส็นฤทธ์ิ รองผู้จัดการ นางชนิสรา เพชรมณี จนท.การเงิน 
และนายกฤศณัฏฐ์ สุวรรณรัตน์ จนท.ธุรการ เข้าร่วมสมัมนาเชิงปฏบิัติการ สหกรณ์ผู้ใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ สอ.
ม.อ. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 
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 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด น าโดย ด.ต.เดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการพร้อมด้วย  
นางสาวมัทรี สงคล้าย นางสาวพัชรี ลิ่มกาญจนพงศ์ เจ้าหน้าทีส่ินเช่ือ และนางสาวสุวิภา รตันคช เจ้าหน้าท่ีบัญชี เข้าร่วม 
โครงการอบรม "กฎหมายใหม่กับการบริหารสหกรณ ์และแนวทางบริหารการเงินของสหกรณ ์ณ ห้องประชุม โรงแรม cbd 2 
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธาน"ี 
 

 

 

 

 

 

 

  

 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด น าโดย ด.ต.เดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ

และเจา้หน้าท่ี เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาคใต้ ณ โรงแรมเดอะโคโค่แกรนด์ ชาเลต์ 

ปากบารา อ.ละงู จ.สตลู 
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 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด น าโดย ด.ต.เดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการ และพ.ต.ท.ประมวล  

จ่ายกระโทก  รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการ พร้อมทั้งผูจ้ัดการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการสหกรณ์
รวมใจภักดิ์พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมน้อมน าพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชบรม
ราชาภิเษก ของส านักงานสหกรณจ์ังหวัดภูเก็ตในกิจกรรมอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม ณ หาดกมลา  
ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จ ากดั โดย ด.ต.เดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการ มอบอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์เตอร์ เพื่อใช้ในภาระกิจของทีมวิเคราะห์อาชญากรรม (Crime Analysis Team ) กองก ากับการสืบสวน

ต ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 
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 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด น าโดย ด.ต.เดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ
ด าเนินการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝา่ยจัดการ เป็นเจ้าภาพร่วมท าบญุทอดผ้าป่าสามัคค ีเพื่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ ร่วมกับ
ต ารวจภูธรภาค8 และต ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต โดยมี พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผบช.ภ.8 เป็นประธานในพิธี ในการทอดผ้าป่า
สามัคคฯี ณ วัดสีลสุภาราม (วัดหลวงปู่สุภา) ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเกต็ 
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กองทุนสวัสดิการสมาชิก ประจ าปี 2562 

 
 

ล าดบั วันที่ รายการ จ านวนเงิน

1 1/10/61-30/9/62 สวัสดิการมอบหุน้วันเกิดสมาชิก จ้านวน  1,390 ราย 556,000.00        

2 1/10/2561 สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา ด.ต.อ้านวย   เนี่ยวทอง พร้อมพวงหรีด 11,000.00         

3 4/10/2561 สวัสดิการสงเคราะห์ศพ มาดา ด.ต.ธนวิทย์   ชิตวงศ์ 10,000.00         

4 4/10/2561 สวัสดิการสงเคราะห์บุตรแรกคลอด  ส.ต.ต.สุกฤษฎิ ์  เจียมสุขสุจิตต์ 1,000.00           

5 4/10/2561 สวัสดิการสงเคราะห์บุตรแรกคลอด  ส.ต.ต.จตุพร  ภะติ 1,000.00           

6 5/10/2561 สวัสดิการรับขวัญบุตรแรกคลอด จ.ส.ต.สุรกิจ  เสนีย์ 1,000.00           

7 5/10/2561 สวัสดิการรับขวัญบุตรแรกคลอด  ด.ต.วิโชค   ค้ามณี 1,000.00           

8 9/10/2561 สวัสดิการสงเคราะห์ศพมารดา ด.ต.เลอศักด์ิ   สนองคุณ  พร้อมพวงหรีด 11,000.00         

9 16/10/2561 สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา ส.ต.ต.สรายุทธ  จันทร์ชูศรี พร้อมพวงหรีด 11,000.00         

10 19/10/2561 สวัสดิการสงเคาระห์ศพบิดา ร.ต.ท.ประพันธ์   คงมา  พร้อมพวงหรีด 11,000.00         

11 24/10/2561 สวัสดิการสงเคราะห์ศพมารดา ร.ต.ท.ประทีป   วรากุล  พร้อมพวงหรีด 11,000.00         

สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล  ร.ต.อ.พิเชฐ   ชุมนวน  วันนี้  20 ก.ย.61- 26 ต.ค. 61 10,000.00         

รวม 20 คืน

13 29/10/2561 สวัสดิการพวงหรีดสมาชิกเสียชีวิต  ร.ต.ต.ประสิทธิ ์  สองนาม 1,000.00           

14 29/10/2561 สวัสดิการสงเคราะห์ศพบุตร ส.ต.ต.พรณรงค์    สุขอนันต์  พร้อมพวงหรีด 11,000.00         

สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล  ร.ต.ต.ศิวกร    อธิกเมธากุล  วันที ่11-12 ต.ค.61 และ 1,500.00           

วันที ่25-27 ต.ค.61 รวม  3  คืน

สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ร.ต.ต.ประสิทธิ ์ สองนาม  วันที ่ 13-25 ต.ค. 61  6,000.00           

รวม 12 คืน

สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล พ.ต.ท.ประมวล   จ่ายกระโทก  วันที ่30 ต.ค. 62- 1 พ.ย. 62 1,000.00           

 รวม 2 คืน

18 19/11/2561 สวัสดิการสงเคราะห์ศพบุตร ร.ต.ท.สิริชัย  ช่วยราม  พร้อมพวงหรีด 11,000.00         

19 22/11/2561 สวัสดิการพวงหรีดสมาชิกเสียชีวีต  ร.ต.ท.เอกรินทร์   ศิริจ้าปา 1,000.00           

20 23/11/2561 สวัสดิการรับขวัญบุตรแรกคลอด ร.ต.อ.ปรพล  ทองอ่อน 1,000.00           

21 27/11/2561 สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ร.ต.ต.ประสิทธิ ์  สองนาม 200,000.00        

22 27/11/2561 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล  ด.ต.บุญเชิด   จันทร์จะนะ  วันที ่19-21 พ.ย. 61 รวม 2 คืน 1,000.00           

23 27/11/2561 สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา จ.ส.ต.หญิงมณทิพย์    เทพแก้ว  พร้อมพวงหรีด 11,000.00         

24 27/11/2561 สวัสดิการพักรัษาตัวโรงพยาบาล ร.ต.ต.เจียร  แก้วกับเพชร  วันที ่ 13-19 พ.ย.61 รวม 6 คืน 3,000.00           

25 4/12/2561 สวัสดิการสงเคราะห์ศพมารดา  ด.ต.อาคม   จิตรวิสุทธิ  พร้อมพวงหรีด 11,000.00         

26 13/12/2561 สวัสดิการสงเคาระห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ร.ต.อ.เอกรินทร์  ศิริจ้าปา 200,000.00        

27 14/12/2561 สวัสดิการนอนรักษา รพ. ด.ต.ชุลี ชูดวง วันที ่9-11 ธ.ค. 61 รวม 2 คืน 1,000.00           

28 18/12/2561 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล  ร.ต.อ.สมพงษ์ จันทร์ย่อง วันที ่7-9 ต.ค. 62 รวม 2 คืน 1,000.00           

29 18/12/2561 สวัสดิการสงเคราะห์ศพมารดา ร.ต.ต.บุญเล้ียง  มณีวงษ์ พร้อมพวงหรีด 11,000.00         

1,107,500.00     
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1,107,500.00     

30 20/12/2561 สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา ร.ต.อ.ณัฐวัฒน์     สุพรรณอาสน์ พร้อมพวงหรีด 11,000.00         

31 21/12/2561 สวัสดิการรับขวัญบุตรแรกคลอด ส.ต.ท.อุเทน  แร่ทอง 1,000.00           

32 24/12/2561 สวัสดิการสงเคาระห์ศพบิดา ด.ต.ประเสริฐ  จอนเหมือน พร้อมพวงหรีด 11,000.00         

33 28/12/2561 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบา ด.ต.สิทธิพงค์  ขันชู วันที ่23-26 ธ.ค.61 รวม 3 คืน 1,500.00           

34 7/1/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล  ด.ต.สมโชค    นุ้ยภิรมย์ วันที ่14-19 ธ.ค.61รวม 6 คืน 3,000.00           

สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล  ด.ต.บุญรัตน์  นิลพัฒน์ วันที ่24 ต.ค. 61-04 ม.ค. 62 10,000.00         

 รวม  20 คืน

36 11/1/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล  ด.ต.ชาคริสต์   ชูนาค  วันที ่7-9 ม.ค.62 รวม 2 คืน 1,000.00           

37 14/1/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล  พ.ต.อ.จิระศักด์ิ    เสียมศักด์ิ วันที ่13-14 ม.ค.62 รวม 2 คืน 1,000.00           

38 15/1/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ด.ต.ธนินท์โชติ   นาคถั่ว  วันที ่ 6-10 ม.ค. 62  รวม 4 คืน 2,000.00           

39 24/1/2562 สวัสดิการสมาชิกส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ส.ต.ต.ยุธิศักด์ิ  พงษ์จีน 2,000.00           

40 25/1/2562 สวัสดิกาพักรักษาตัวโรงพยาบาล ด.ต.เพิม่ศักด์ิ    ดิษฐ์อ้าไพ  วันที ่ 16-19 ม.ค. 62 รวม  4 คืน 2,000.00           

41 25/1/2562 สวัสดิการรับขวัญบุตรแรกคลอด ด.ต.นิวัฒน์  เจริญพงษ์ 1,000.00           

42 31/1/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ร.ต.ท.อนันต์   พันธ์ภักดี วันที ่ 15-17 ม.ค.62 รวม  2 คืน 1,000.00           

43 4/2/2562 สวัสดิการให้สมาชิกทีจ่บหลักสูตร "กดต." อายุ 53 ปี ด.ต.ชัยวัฒน์    โชคณัติ 3,000.00           

44 4/2/2562 สวัสดิการให้สมาชิกทีจ่บหลักสูตร "กดต." อายุ 53 ปี ด.ต.พิชัยยุทธ   กนกธนะ 3,000.00           

45 4/2/2562 สวัสดิการรับขวัญบุตรแรกคลอก ด.ต.ธนวิทย์   ชิตวงศ์ 1,000.00           

46 4/2/2562 สวัสดิการให้สมาชิกทีจ่บหลักสูตร "กดต." อายุ 53 ปี ด.ต.สุวิทย์     ยอดหวาน 3,000.00           

47 4/2/2562 สวัสดิการให้สมาชิกทีจ่บหลักสูตร "กดต." อายุ 53 ปี ด.ต.วิญํู  บุญมี 3,000.00           

48 5/2/2562 สวัสดิการให้สมาชิกทีจ่บหลักสูตร"กดต." อายุ 53 ปี ด.ต.ประดิษฐ์  พิมพิลา 3,000.00           

49 5/2/2562 สวัสดิการให้สมาชิกทีจ่บหลักสูตร "กดต."อายุ 53 ปี  ด.ต.เอกพล มูสิกะปาละ 3,000.00           

50 5/2/2562 สวัสดิการให้สมาชิกทีจ่บหลักสูตร "กดต." อายุ 53 ปี ด.ต.สนิท อินทร์คง 3,000.00           

51 5/2/2562 สวัสดิการให้สมาชิกทีจ่บหลักสูตร "กดต. อายุ 53 ปี  ด.ต.ทวีศักด์ิ   จุลมาศ 3,000.00           

52 5/2/2562 สวัสดิการให้สมาชิกทีจ่บหลักสูตร "กดต. อายุ 53 ปี  ด.ต.วรวิทย์   เหมือนเพชร 3,000.00           

53 5/2/2562 สวัสดิการให้สมาชิกทีจ่บหลักสูตร "กดต. อายุ 53 ปี  ด.ต.มรกต  จันทอุ่มเม้า 3,000.00           

54 5/2/2562 สวัสดิการให้สมาชิกทีจ่บหลักสูตร "กดต. อายุ 53 ปี  ด.ต.โกวิท  ชัยบุตร 3,000.00           

55 6/2/2562 สวัสดิการให้สมาชิกทีจ่บหลักสูตร"กดต."อายุ 53 ปี  ด.ต.ศิริ   จันทรวัฒน์ 3,000.00           

56 6/2/2562 สวัสดิการให้สมาชิกทีจ่บหลักสูตร"กดต."อายุ 53 ปี ด.ต.สุวรินทร์   หมวดเมือง 3,000.00           

สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ร.ต.อ.หญิงสุภาภรณ์   นิ่มนวล วันที ่13-24 ม.ค.62 5,500.00           

 รวม 11 วัน

58 7/2/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ร.ต.อ.สมพงษ์  จันทร์ย๋อง วันที ่ 27-29 ม.ค.62 รวม  2 คืน 1,000.00           

59 8/2/2562 สวัสดิการให้สมาชิกทีจ่บหลักสูตร"กดต."อายุ 53 ปี ด.ต.ชานุวัฒน์   อักษรศรี 3,000.00           

60 8/2/2562 สวัสดิการสมาชิกส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ด.ต.สมชาย  นมัสการ 2,000.00           

61 8/2/2562 สวัสดิการสงเคราะห์ศพมารดา  ด.ต.สุวิทย์     ยอดหวาน พร้อมพวงหรีด 11,000.00         

1,217,500.00     

35

57

8/1/2562

6/2/2562

ยอดยกมา

ยอดยกไป



- 71 - 
 

 
 

ล าดบั วันที่ รายการ จ านวนเงิน

1,217,500.00     

62 12/2/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ส.ต.ท.จุณณวัฒน์  ปานเพชร วันที ่6-9 ก.พ. 62  รวม 4 คืน 2,000.00           

63 12/2/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ด.ต.ขวัญชัย   ชูทอง  วันที ่ 6-8 ก.พ. 62  รวม 2 คืน 1,000.00           

64 13/2/2562 สวัสดิการรับขวัญบุตรแรกคลอด ส.ต.ท.เรืองฤทธิ ์ จริตงาม 1,000.00           

65 14/2/2562 สวัสดิการให้สมาชิกทีจ่บหลักสูตร  "กดต." อายุ 53 ปี ด.ต.จิตรกร   ฉิมเนตร 3,000.00           

66 14/2/2562 สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา ร.ต.อ.สุชาติ   สุนทรมัจฉะ  พร้อมพวงหรีด 11,000.00         

67 15/2/2562 สวัสดิการให้สมาชิกทีจ่บหลักสูตร  "กดต." อายุ 53 ปี  ด.ต.ผดุง   เย็นใจ 3,000.00           

68 18/2/2562 สวัสดิการให้สมาชิกทีจ่บหลักสูตร  "กดต." อายุ 53 ปี ด.ต.อภิชาต  บุตรน้้าเพชร 3,000.00           

69 20/2/2562 สวัสดิการให้สมาชิกทีจ่บหลักสูตร  "กดต." อายุ 53 ปี  ด.ต.เลิศไพบูลย์   สุขาภิรมย์ 3,000.00           

70 22/2/2562 สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา   ด.ต.สุริยา    จันทร์หอม พร้อมพวงหรีด 11,000.00         

71 27/2/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล  ด.ต.อนันต์   เรืองนาค วันทีอ่ 4-5 ก.พ.62  รวม 1 คืน 500.00             

72 27/2/2562 สวัสดิการให้สมาชิกทีจ่บหลักสูตร  "กดต." อายุ 53 ปี  ด.ต.สินธ์   ใสยจิตร 3,000.00           

73 1/3/2562 สวัสดิการให้สมาชิกทีจ่บหลักสูตร  "กดต." อายุ 53 ปี  ด.ต.ทินกร    เพียรอดวงษ์ 3,000.00           

74 1/3/2562 สวัสดิการนอนพักรักษาตัวโรงพยาบาล  ด.ต.ขวัญชัย   ชูทอง วันที ่26-29 ก.พ. 62 รวม 2 คืน 1,000.00           

75 6/3/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ร.ต.ต.เจียร   แก้วกับเพชร  วันที ่22-23 ก.พ.62 รวม 1 คืน 500.00             

76 13/3/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ส.ต.ท.หฤษธิ ์อีนหมัน วันที ่5-13 ม.ีค.62  รวม 8 คืน 4,000.00           

77 19/3/2562 สวัสดิการให้สมาชิกทีจ่บหลักสูตร  "กดต." อายุ 53 ปี  ด.ต.สวัสด์ิ   ค้าสิน 3,000.00           

78 20/3/2562 สวัสดิการพวงหรีดสมาชิกเสียชีวีต  ด.ต.บุญรัตน์  นิลพัฒน์ 1,000.00           

79 27/3/2562 สวัสดิการสงเคราะห์ศพมารดา ด.ต.บันดิษ  ค้าแก้ว  พร้อมพวงหรีด 11,000.00         

80 28/3/2562 สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา  ด.ต.วีระศักด์ิ   ชูกาญจนะ พร้อมพวงหรีด 11,000.00         

81 2/4/2562 สวัสดิการสงเคราะห์ศพมารดา พ.ต.ท.ยศพัฒน์  สุวรรณสิทธิ ์พร้อมพวงหรีด 11,000.00         

82 4/4/2562 สวัสดิการสงเคราะห์ศพมารดา  ร.ต.อ.จีระ  เชิดฉาย  พร้อมพวงหรีด 11,000.00         

สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล  ด.ต.สาโรจน์  สวนอักษร วันที ่ 24-25 ก.พ.62 และ วันที่ 1,000.00           

25-26 ม.ีค. 62 รวม 2 คืน

84 10/4/2562 สวัสดิการสงเคราะห์ศพมารดา ด.ต.อภิสิทธิ ์ หละเขียว พร้อมพวงหรีด 11,000.00         

85 17/4/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ร.ต.ต.มงคล  ธนรัชตานนท์ วันที ่10-12 เม.ย.62  รวม 2 คืน 1,000.00

86 17/4/2562 สวัสดิการรับขวัญบุตรแรกคลอด ส.ต.ท.สมพร  สายน้อย 1,000.00

87 25/4/2562 สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ด.ต.บุญรัตน์  นิลพัฒน์ 300,000.00

88 25/4/2562 สวัสดิการให้สมาชิกทีจ่บหลักสูตร  "กดต." อายุ 53 ปี  ด.ต.ประสิทธิ ์  ใสสุทธิกุล 3,000.00

89 7/5/2562 สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา  ด.ต.สกล  พันธุช์นะพล  พร้อมพวงหรีด 11,000.00

90 14/5/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล  ด.ต.ประสิทธิ ์  ใสสุทธิกุล วันที ่8-10 พ.ค.62 รวม  2 คืน 1,000.00

91 16/5/2562 สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา  ร.ต.อ.นพอนนต์   ขุนนุ้ย  พร้อมพวงหรีด 11,000.00

92 17/5/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ร.ต.ท.ไพโรจน์ จุลพันธ์ วันที ่ 22-25 เม.ย.62  รวม 3 คืน 1,500.00

93 24/5/2562 สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา  จ.ส.ต.นฤมล  เพชรสุข  พร้อมพวงหรีด 11,000.00

94 27/5/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล  ด.ต.เกรียงศักด์ิ  ดุมลักษณ์ วันที ่ 23-30 เม.ย.62 รวม 8 คืน 4,000.00

1,672,000.00ยอดยกมา

10/4/2562

ยอดยกมา

83



- 72 - 
 

 
 

ล าดบั วันที่ รายการ จ านวนเงิน

1,672,000.00

95 28/5/2562 สวัสดิการสงเคราะห์ศพภรรยา ด.ต.สมบูรณ์   ขันเพ็ชร พร้อมพวงหรีด 11,000.00

96 28/5/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ด.ต.สุรกิจ  เสนีย์  วันที ่24-26 พ.ค.62 รวม 2 คืน 1,000.00

97 29/5/2562 สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา  ส.ต.ต.พิพัฒน์    ชัยชนะ  พร้อมพวงหรีด 11,000.00

98 29/5/2562 สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา  ส.ต.ต.จักรกฤษณ์   ทองนุ่น พร้อมพวงหรีด 11,000.00

99 7/6/2562 สวัสดิการสงเคราะห์ศพมารดา ร.ต.ต.ประยูร  ฐิติวัฒนาสกุล 10,000.00

100 7/6/2562 สวัสดิดการพวงหรีดสมาชิกเสียชีวิต  ด.ต.กฤษฎา   จาริภักด์ิ 1,000.00

101 7/6/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ด.ต.ณรัญชย์   มณเฑียรสุภา วันที ่ 7-15 พ.ค. 2562 รวม 8 คืน 4,000.00

สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ร.ต.ต.วิชาญ  ตัณฑสวัสด์ิ วันที ่30 พ.ค.62 -วันที ่5 ม.ิย.62  3,000.00

รวม 6 วัน

103 25/6/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ด.ต.เกรียงศักด์ิ  ดุมลักษณ์ วันที ่ 9-14 มิ.ย.62 รวม 5 คืน 2,500.00

104 27/6/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ด.ตเศียร   จันทร์เทพ วันที ่5-7 ม.ิย.62 รวม 2 คืน 1,000.00

105 28/6/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ร.ต.ต.วิชาญ  ตัณฑสวัสด์ิ วันที ่16-22 ม.ิย.62 รวม 6 คืน 3,000.00

106 3/7/2562 สวัสดิการรับขวัญบุตรแรกคลอด ด.ญ.ณัฐณิชา นวลทอง 1,000.00

สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ด.ต.ณรงค์    บุญสงค์ วันที ่14 ม.ีค.62 - 11 ก.ค.62 10,000.00

รวม 20 คืน

108 11/7/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ร.ต.ต.ศิวกร    อธิกเมธากุล วันที ่ 4-10 ก.ค.62 รวม 6 คืน 3,000.00

สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ส.ต.ต.สุรเชษฐ์  ขาวทอง วันที ่27 ม.ิย.62 -วันที ่3 ก.ค.62 3,000.00

รวม 6 คืน

110 11/7/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ด.ต.นเรศ   พรหมมา  วันที ่11-24 ม.ิย.62 รวม 7 คืน 6,500.00

111 18/7/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ด.ตจุรินทร์   คชิณภักด์ิ  วันที ่ 26-28 พ.ค. 62 รวม 2 คืน 1,000.00

112 24/7/2562 สวัสดิการพวงหรีดสมาชิกเสียชีวิต  ร.ต.ต.บุญเลิศ  จ้าปา 1,000.00

113 24/7/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ด.ต.บุญโชค  ค้าจีด วันที ่15-17 ก.ค. 62  รวม 2 คืน 1,000.00

114 24/7/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาลด.ต.บุญโชค  ค้าจีด วันที ่19-21 ก.ค. 62 รวม 2 คืน 1,000.00

115 24/7/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล  ด.ต.ญาณพัฒน์    พุม่เกล้ียง  วันที ่11-12 ม.ิย. 62 รวม 1 คืน 500.00

116 26/7/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล  ร.ต.ท.มณี  ฤทธิโชติ วันที ่16-24 ก.ค. 62 รวม 8 คืน 4,000.00

117 2/8/2562 สวัสดิการรับขวัญบุตรแรกคลอด ด.ต.สิทธิเดช  จันทร์ทอง 1,000.00

118 2/8/2562 สวัสดิการรับขวัญบุตรแรกคลอด ส.ต.ท.วีระพงษ์   บุญต่อ 1,000.00

119 6/8/2562 สวัสดิการพวงหรีดสมาชิกเสียชีวิต ด.ต.ศุภวัฒน์    ขวัญแก้ว 1,000.00

120 6/8/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ร.ต.ท.ประชิต เพ็ชรพังงา  วันที ่2 ส.ค. 62  รวม 1 คืน 500.00

121 6/8/2562 สวัสดิการสงเคาระห์สมาชิกเสียชีวิต ด.ต.กฤษฎา   จาริภักด์ิ 200,000.00

122 16/8/2562 สวัสดิการรับขวัญบุตรแรกคลอด ส.ต.ท.นิติรัฐ   อินทชาติ 1,000.00

123 16/8/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ร.ต.อ.วสันต์  หมื่นเดช วันที ่30 ก.ค.62- 1 ส.ค.62 รวม  2 คืน 1,000.00

124 16/8/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ด.ต.วรรศักด์ิ   อภัยกุล วันที ่10-28 ก.ค. 62 รวม 18 คืน 9,000.00

125 19/8/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ด.ต.สุนทร  นุ่นคง  วันที ่11-14 ก.ค. 62  รวม 4 คืน 2,000.00

1,979,000.00

10/6/2562

ยอดยกมา

ยอดยกไป

5/7/2562

102

109

107

11/7/2562
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  กองทุนสวัสดิการสมาชิกคงเหลือยกมา     695,422.00 
 บวก จัดสรรเป็นกองทุนสวัสดิการสมาชิก ปี 2562  4,000,000.00 
  รวมเป็นเงิน      4,695,422.00 
 หัก จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก ปี 2562   2,008,000.00 
  ยอดคงเหลือยกไป     2,687,422.00 

 

ล าดบั วันที่ รายการ จ านวนเงิน

1,979,000.00

126 27/8/2562 สวัสดิการรับขวัญบุตรแรกคลอด ร.ต.อ.พิชํุตม์   ศรีนาค 1,000.00

127 27/8/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ส.ต.ต.จักรกฤษณ์   ทองนุ่น วันที ่7-12 ส.ค.62 รวม 5 คืน 2,500.00

128 6/9/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ด.ต.เกรียงศักด์ิ  ดุมลักษณ์  วันที ่9-19 ส.ค. 62 รวม 7 คืน 3,500.00

129 11/9/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ด.ต.ทรงเกียรติ    ทรัพย์วิริยะกุล วันที ่2-6 ส.ค. 62 รวม 2 คืน 1,000.00

130 11/9/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล พ.ต.ต.รัตนะชัย  เสียงเสนาะ  วันที ่1-4 ก.ย. 62  รวม 3 คืน 1,500.00

131 18/9/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ด.ต.กระจ่าง   นิลธนาภิรัฐ วันที ่10-14 ก.ย. 62 รวม 4 คืน 2,000.00

132 18/9/2562 สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา ร.ต.ท.วีระ  พรนิมิตร พร้อมพวงหรีด 11,000.00

133 20/9/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ด.ต.เลิศกร    วงศ์เปีย่มศักด์ิ  วันที ่18-19 ก.ย. 62 รวม 1 คืน 500.00

134 24/9/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล ด.ต.โกวิท  ชัยบุตร วันที ่29-30 ม.ิย. 62 รวม 1 คืน 500.00

135 24/9/2562 สวัสดิการรับขวัญบุตรแรกคลอด ด.ต.ทยากร   ศักด์ิชินบุตร 1,000.00

136 24/9/2562 สวัสดิการพักรักษาตัวโรงพยาบาล จ.ส.ต.สมนึก  รักเกิด วันที ่18,22-27,28-31 ส.ค. 62 รวม 9 คืน 4,500.00

2,008,000.00    รวมเป็นเงิน

ยอดยกมา
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กองทุนสวัสดิการสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด น าโดย ด.ต.เดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รองผู้จัดการ และ

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดการเป็นตวัแทนสหกรณ์ฯ เยี่ยม ด.ต.สมโชค นุ้ยภริมย์ สมาชิก สภ.ฉลอง ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เข้าพัก

รักษาตัว ณ โรงพยาบาลวชิระภูเกต็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด  โดย ด.ต.ชนะเลศิ สีค า กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯเยี่ยม 

ด.ต.ขวัญชัย ชูทอง สมาชิก สภ.กะทู้ จากอาการเจ็บป่วยในขณะท างาน พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลปา่ตอง 
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 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด โดย ด.ต.บญุโชค ค าจีด กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯเยี่ยม  
ด.ต.ศภุวัฒน์ ขวัญแก้ว สมาชิก สภ.เมืองภูเก็ต ซึ่งป่วยเข้ารักษาตัวที่ รพ.อบจ.ภูเก็ต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด โดย ด.ต.บญุพบ   กิ่งมาลา กรรมการและเลขานุการ  
เป็นตัวแทนสหกรณฯ์ เยี่ยม ด.ต.นเรศ  พรหมมาศ สมาชิกสหกรณ์ สภ.ป่าตอง จากอาการเจ็บป่วย โดยพักรักษาตัว  
ณ รพ.วชิระภูเก็ต 
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 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด โดย ด.ต.บญุโชค ค าจดี กรรมการเป็นตัวแทนสหกรณฯ์ เยี่ยมอาการป่วย  
ด.ต.เกรียงศักดิ์  ดุมลักษณ์ สมาชกิสมาชิกต่างจังหวัดที่ รพ.วชิระภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด โดย ด.ต.บญุโชค ค าจีด กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ เยี่ยม 

ส.ต.ท.สุรเชษฐ์ ขาวทอง สมาชิก สภ.เมืองภูเก็ต ที่ รพ.วชิระภูเกต็ 
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 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด น าโดย ด.ต.เดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการ พร้อมด้วย กรรมการ ผู้จดัการ 
รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัการ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.ต.ประสิทธ์ิ สองนาม ข้าราชการบ านาญ  
ณ วัดวิชิตสังฆมาราม (วัดควน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด น าโดย ด.ต.เดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการ พร้อมทั้งคณะกรรมการ และ
ฝ่ายจัดการ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.ท.เอกรินทร์ ศริิจ าปา สมาชิกข้าราชการบ านาญ ณ บ้านเลขท่ี 10/1 ม.3 ต.สาคู  
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ทั้งนี้ได้สนับสนุนน้ าดื่มสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ จ านวน 40 แพ็ค 
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 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด น าโดย ด.ต.เดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการและคณะกรรมการพร้อม
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดการ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ด.ต.บุญรัตน ์นิลพัฒน ์สมาชิกข้าราชการบ านาญ ณ วัดแสนสุข อ.เมือง จ.ภูเกต็ 
 

  
 

 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด โดย ร.ต.อ.วินัย วุฒิบาล  กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณฯ์ ร่วมงานบ าเพ็ญกุศลศพ 
คุณแม่แฉล้ม เชิดฉาย มารดา ร.ต.อ.จิระ เชิดฉาย สมาชิก สภ.เชิงทะเล ณ วัดประชุมนิมิตร อ.เขาย้อย จ.เพชรบุร ี
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 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด น าโดยประธานกรรมการ และคณะกรรมการพร้อมเจ้าหนา้ที่ รว่มงานสวด

อภิธรรมศพ ภรรยาของ ด.ต.สมบรูณ ์ขันเพ็ชร สมาชิกสหกรณฯ์ ณ วัดฉลอง 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด โดย ด.ต.เดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ 
ร่วมงานสวดอภิธรรมศพมารดาของ ร.ต.ท.ประยูร ฐิติวัฒนาสกุล สมาชิกข้าราชการบ านาญ ณ วัดพระนางสร้าง อ.ถลาง จ.ภูเกต็ 
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    โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคี 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด ร่วมกับต ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการแข่งขันฟุตบอลสรา้งความสามคัคี 
“ภ.จว.ภูเกต็คัพ ครั้งที่ 2 และได้ท าพิธีเปิดการจดัการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ณ สนามกีฬาสรุะกุล จังหวัดภูเก็ต โดยไดร้ับ
เกียรตจิาก พล.ต.ต.วิศาล พันธุ์มณ ีผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดภเูก็ต เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งการจัดการแข่งขัน 
ในครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกก าลังกายให้กับขา้ราชการต ารวจ เพิ่มประสิทธิภาพในด้านร่างกาย สร้าง

ความน่าเชื่อถือในภาพลักษณ์ทีด่ีและเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของข้าราชการต ารวจ 
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โครงการสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการและงานรดน ้าขอพรเทศกาลสงกรานต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด ได้จดัโครงการ รดน้ าขอพรขา้ราชการต ารวจที่เกษียณอายุราชการในช่วง

เทศกาลสงกรานต ์โดย มีพล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ ์รองผบช.ภ. 8 ประธานเปิดโครงการฯ และมีดาบต ารวจเดชาวัตร อุ่น

สอน ประธานกรรมการ และคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 44 เป็นคณะจดังานภายในบรรยากาศมีขา้ราชการที่เกษียณอายุ

ราชการ และข้าราชการต ารวจในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกจิกรรมการรดน้ าขอพร ตลอดจนผู้บังคับบญัชาร่วมกันอวยพรในโอกาส

ช่วงเทศสงกรานต ์ณ ลานเอนกประสงค์ข้างต ารวจภูธรจังหวัดภเูก็ต 



- 82 - 
 

โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจ้าปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภเูก็ต จ ากดั จดัโครงการ อบรมสมาชิกใหม ่ โดยม ีด.ต.เดชาวตัร อุน่สอน  

ประธานกรรมการ และด.ต.บญุพบ  ก่ิงมาลา กรรมการและเลขานกุารพร้อมด้วย นางดารัตน์ สารพิชญ์ ผู้จดัการและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจดัการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัระเบยีบ ข้อบงัคบั สทิธิประโยชน์ และสวสัดกิารตา่งๆ แก่สมาชิก
สหกรณ์ 
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โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการ ขั นพื นฐาน” 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูเก็ต จ ากัด โดย ด.ต.เดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการ น าสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วม

ฝึกอบรมหลักสตูร “ผู้ตรวจสอบกจิการขั้นพ้ืนฐาน (หลักสตูร 1 ) ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคใต้ ระหว่าง 19 - 

20 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชมุโรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
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ระเบียบวาระที่  4  :  เร่ืองรับทราบผลการตรวจสอบกิจการ 
รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต จ ากัด 
ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน  2562 

เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต จ ากัด 

  ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561  ได้เลือกตั้งให้
ข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ฯ  ซึ่งข้าพเจ้าและคณะได้ทําการตรวจสอบและรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น  จึงเสนอผลการ
ตรวจสอบประจําปี 2562 โดยสรุปได้ดังนี้ 

1.วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
            1.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการเงิน 
            1.2 เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข  ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
            1.3 เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ 
            1.4 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานทั่วไป 

2.ขอบเขตการตรวจสอบ 
            2.1 ตรวจสอบการบริหารงานทั่วไป 
            2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
            2.3 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์ 
            2.4 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และมติของที่ประชุม 
            2.5 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนดไว้ 

3.ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
            3.1 ผลการด าเนินงาน 
  -สหกรณ์ ฯ มีสมาชิกเม่ือต้นปี   1,435 คน 
  -ระหว่างปีมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น      64 คน 
  -ลาออกจากสหกรณ์ ฯ       32 คน 
  -สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี   1,467 คน 
  -วันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น  1,810,361,841.42   บาท 
  -เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน          102,355,601.30   บาท 
  -ในรอบปีสหกรณ์ ฯ มีรายได้ทั้งสิ้น         119,925,918.62   บาท 
  -มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            57,318,799.83   บาท 
  -มีกําไรสุทธิ              62,607,118.79  บาท 
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  -เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน               4,888,421.21  บาท 
           3.2 ด้านการบริหารงานทั่วไป 
  -คณะกรรมการดําเนินการมีการควบคุม  กํากับ  ดูแล  การบริหารงานอย่างใกล้ชิด 
  -มีการจัดทําแผนและงบประมาณรายจ่ายประจําปีเรียบร้อย 
  -เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  -มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ แบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
          3.3 ด้านบัญชี 
  -เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีจัดทําได้ครบถ้วน 
  -การบันทึกบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน  และปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชี 
  -มีการจัดทําบัญชีย่อย  และทะเบียนต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนตรงกับกับบัญชีคุม 
           3.4 ด้านการเงิน 
  -สหกรณ์ ฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จํานวน 14,839,172.76 บาท 
  -รายการรับ - จ่าย และเก็บรักษาเงินสดปฏิบัติตามระเบียบที่สหกรณ์ ฯ กําหนดไว้ 
  -รายการรับ - จ่ายเงินมีการอนุมัติโดยผู้มีอํานาจอย่างถูกต้อง  ยอดคงเหลือของเงินสดและ   
   เงินฝากธนาคารถูกต้อง  ตรงกับสมุดคู่ฝาก 
  -สหกรณ์ ฯ ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินอ่ืน สรุป ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562  ดังนี้  
  * สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่      จํานวน 150  ล้านบาท (คงเหลือ 173,750,000.00 ) 
  * สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ (1)     จํานวน 120  ล้านบาท (คงเหลือ  42,454,100.00 )  
  * สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ (2)     จํานวน   97  ล้านบาท (คงเหลือ  72,750,000.00 )  
  * ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ก.ส.                            จํานวน 200  ล้านบาท (คงเหลือ 90,000,000.00 ) 
  * สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บ.การบินไทย     จํานวน   50  ล้านบาท (คงเหลือ  37,490,000.00 ) 
           * ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย      จํานวน 300  ล้านบาท (คงเหลือ 277,000,000.00 ) 
          3.5 ด้านการลงทุน 
  ณ วันสิ้นปี สหกรณ์ ฯ มีการลงทุนซื้อหุ้นดังนี้ 
  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด   จํานวน  3,520,000.00  บาท 
  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด     จํานวน    386,000.00  บาท 
  หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)               จํานวน    200,000.00  บาท 
          3.6 ด้านเงินรับฝาก 
  สหกรณ์มีเงินรับฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ดังนี้ 
       (1) เงินรับฝากออมทรัพย์  จํานวน    26,683,517.89    บาท 
       (2) เงนิรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จํานวน  138,477,992.51     บาท 
       (3) เงินรับฝากสหกรณ์อ่ืน  จํานวน 264,612,542.41      บาท   
 3.7 ด้านทุน 
   สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นคงเหลือ  ณ  วันสิ้นปี  มีจํานวน   575,500,040.00   บาท 
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4. ข้อเสนอแนะ 
  จากการตรวจสอบในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา พวกกระผมขอสรุปข้อแนะนําและข้อเสนอแนะ 
ที่ได้นําเสนอไปแล้วดังนี้  

1.ในช่วงต้นปีบัญชีพวกกระผมได้ตรวจพบ และเสนอแนะข้อห่วงใยในเรื่องปัญหาการขาด
สภาพคล่องในการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งก็ได้รับการแก้ไขจนสามารถผ่านวิกฤตไปได้ด้วยดี แม้ว่าอาจจะมีส่วน
ทําให้การอนุมัติเงินกู้ต้องลดลงจากอาทิตย์ละครั้งเป็นเดือนละครั้ง แต่ก็ทําให้ไม่เกิดปัญหามากนัก 

2.มีข้อสังเกตประการหนึ่งที่กระผมเห็นว่าเป็นส่วนสําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่
สหกรณ์ฯ ควรให้มีการตรวจสอบเพ่ิมเติม กรณีสมาชิกโอนย้ายมาพร้อมหนี้ นั่นแสดงว่าเมื่อสมาชิกมีหนี้มา หนี้
นั้นต้องมีประกันด้วย แม้ว่าบุคคลค้ําประกันจะไม่ตามมาด้วย แต่การประกันชีวิตกับบริษัทประกันต้ องคงอยู่ 
ตราบใดที่ไม่เวนคืน สหกรณ์ฯควรมีการตรวจสอบกับสหกรณ์ฯต้นทาง ว่าสมาชิกที่โอนมามีประกันหรือไม่ ถ้ามี
มีกับบริษัทใด เหลือระยะเวลาคุ้มครองกี่ปี อาจให้สมาชิกขอเวณคืน หรือนํามาคํานวณการประกันเงินกู้ได้
บางส่วน เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิกไปด้วย 

3.พนักงานสหกรณ์ฯ ยังขาดความละเอียดรอบครอบในการตรวจสอบ และจัดทําเอกสาร มี
รายการบางรายการที่ก็อปมาจากรายการของสมาชิกอ่ืนแล้วไม่มีการแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับข้อมูลของสมาชิก ทํา
ให้การคํานวณรายการของสมาชิกบางรายการคลาดเคลื่อน หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง ทําให้สมาชิดเสียโอกาส 
หรือประโยชน์ที่ควรจะได้รับ จึงเห็นควรให้คณะกรรมการมอบหมายให้ผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการตรวจสอบ
ข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันก่อนที่จะนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือรับรอง เห็นควรกําชับเจ้าหน้าที่สินเชื่อให้มี
ความละเอียดรอบครอบมากกว่านี้ โดยเฉพาะเรื่องตัวเลขไม่ควรผิดพลาด และเห็นควรให้ผู้จัดการ หรือรองผู้จัก
การ ควบคุมกํากับดูแลการลงข้อมูลปิดงบแต่ละเดือนให้ถูกต้องตรงตามระเบียบ ข้อบังคับ การปล่อยให้
เจ้าหน้าที่ทําคนเดียวโดยไม่ตรวจสอบความถูกต้อง ไม่มีการกระทบยอด อาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ 
  สุดท้ายก็อยากจะชมเชยท่านประธาน และคณะกรรมการหลายๆท่าน ที่ มุ่งม่ันตั้งใจที่จะ
แก้ปัญหาของสมาชิก แม้อาจจะติดขัดไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ เนื่องจากติดที่ข้อบังคับ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก็ขอเป็นก าลังใจให้ครับ และขอขอบคุณท่านประธาน, คณะกรรมการทุกท่าน และ
พนักงานทุกคน ตลอดระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมาที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกิจการของพวกกระผม มี
หลายๆสิ่งหลายๆ อย่าง ท่ีบางครั้งความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันบ้าง แต่ผมเชื่อว่าทุกท่านมีความตั้งใจที่จะ
ท างานเพื่อสหกรณ์ฯ และมวลสมาชิก และขอขอบคุณอีกครั้งที่คณะกรรมการรับฟังข้อเสนอแนะ และ
แก้ปัญหาในสิ่งท่ีพวกกระผมเสนอไปอย่างจริงจังและตั้งใจ 

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา  

                      ลงชื่อ  ร.ต.อ.    ลงชื่อ  ด.ต.  
                                     (ฐปพน    แพงพิมพ์โล้)                     (สมพงค์  ทองทรง)     

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูเก็ต จํากัด 
 



  - 87 - 
 

ระเบียบวาระที่  5  :  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน     
            ประจ าปี  2562 

 
 
 

 

หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

         16  ตุลาคม  2562 

เรียน   นายสิทธิศักดิ์  เทียนทอง (ผู้สอบบัญชี) 

 หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ
ภูเก็ต  จํากัด    สําหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน   2562    เพ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะ
การเงิน   ณ วันที่  30   กันยายน  2562   ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูเก็ต  จํากัด   โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กําหนดหรือไม ่
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้การดําเนินงานของสหกรณ์
เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์  ระเบียบ   ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควรจะ
เป็น  เช่น  รายการดังต่อไปนี้ 

 1.  งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ  ซึ่งรวมถึง  การละเว้นการ
แสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ 

 2.   ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว  คือ 
      2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง     

ทั้งหมด 
      2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
3.   ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจ้าหน้าที่        

สหกรณ์ผู้ซึ่ง  มีหน้าที่สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการ
ผิดปกติท่ีมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน 

4.    สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด  ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระสําคัญต่องบการเงิน  นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วย
ราชการ  หรือหน่วยงานที่กํากับดูแล  ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อ
งบการเงิน 
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5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน  เพราะมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับ  ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย   หรือถูกประเมินภาษีอากรหรือมีหนี้สินที่
อาจเกิดข้ึนในภายหน้า  ซึ่งควรจะได้นํามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือ
ใช้เป็นหลักฐาน  หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งสํารองค่าเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 

6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
6.1  รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน
6.2  ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก   หรือข้อจํากัดการใช้เงินกู้
6.3  สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

7. ได้มีการลดราคาสินค้าคงเหลือลงให้เท่ากับราคาที่คาดว่าจะจําหน่ายได้  หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
สําหรับสินค้าล้าสมัยขายไม่ออกหรือชํารุด  และไม่มีสินค้าคงเหลือที่แสดงราคาไว้สูงกว่ามูลค่า
สุทธิที่จะได้รับ

8. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  และไม่ภาระผูกพันหรือข้อ
ผูกมัดใด  ๆ  ในสินทรัพย์ของสหกรณ์  เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

9. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์  ทั้งที่เกินขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้น
ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับ
หลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม   นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มี
คดีท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น

10. นอกจากเรื่องท่ีอธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว  ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่งต้องนํามาปรับปรุงงบการเงินหรือ
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก

  ขอแสดงความนับถือ 

        ดาบตํารวจ  

ประธานกรรมการ 

  ( นางดารัตน์  สารพิชญ์ ) 
          ผู้จัดการสหกรณ์ 
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ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ 

ประธาน  ขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต จ ากัด  
ครั้งท่ี 15 /2562 เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ฯ เพื่อให้เป็นแนวทาง

เดียวกันกับนายทะเบียนสหกรณ์, พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542  ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ หมายเหตุ 
                หมวด 3 

ข้อ 6. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องช าระค่าหุ้น
เป็นรายเดือนต้ังแต่เดือนแรกท่ีเข้าเป็นสมาชิกตาม
อัตราส่วนของจ านวนเงินได้รายเดือนของตน 
ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

               ฯลฯ 
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง

สหกรณ์มีสิทธิน าเงินตามมูลค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยู่มา
หักกลบลบหนี้ ท่ีสมาชิกผูกพันต้องช าระหนี้ แก่
สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้
บุริมสิทธิพิเศษเหนือค่าหุ้นนั้น 

 
 

ข้อ 7. การช าระหุ้นรายเดือน การช าระ
ค่าหุ้นรายเดือนนั้นให้ช าระโดยวิธีหักจากเงินได้
รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือน
ประจ าเดือนนั้นๆ ทุกเดือน 

เมื่อสมาชิกมีค าขอเป็นหนัง สือและ
คณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็น
ว่า สมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันท าให้ไม่
สามารถช าระค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้น
ด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการ
ด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้น มิต้องช าระค่า
หุ้นรายเ ดือน ช่ัวระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรก็ได้ 

            หมวด 3 
ข้อ 6. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องช าระค่าหุ้น
เป็นรายเดือนต้ังแต่เดือนแรกท่ีเข้าเป็นสมาชิก
ตามอัตราส่วนของจ านวนเงินได้รายเดือนของตน 
ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

                   ฯลฯ 
กรณีสมาชิกสมทบต้องช าระค่าหุ้น

ต้ังแต่แรกเข้าเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 100 หุ้น  
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง

สหกรณ์มีสิทธิน าเงินตามมูลค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยู่
มาหักกลบลบหนี้ท่ีสมาชิกผูกพันต้องช าระหนี้ แก่
สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้
บุริมสิทธิพิเศษเหนือค่าหุ้นนั้น 

ข้อ 7. การช าระหุ้นรายเดือน การ
ช าระค่าหุ้นรายเดือนนั้นให้ช าระโดยวิธีหักจาก
เงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้ราย
เดือนประจ าเดือนนั้นๆ ทุกเดือน 

กรณีสมาชิกสมทบประสงค์จะซื้อหุ้น
เพิ่มให้น าส่งโดยน าส่งท่ีส านักงานสหกรณ์ หรือ
โอนผ่านธนาคาร 
เมื่อสมาชิกมีค าขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการ
ด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า สมาชิก
นั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันท าให้ไม่สามารถช าระ
ค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอัน
ไม่สุจริตของตน   คณะกรรมการด าเนินการจะ
อนุญาตให้สมาชิกนั้น มิต้องช าระค่าหุ้นรายเดือน
ช่ัวระยะ เวลาท่ีคณะกรรมการด า เนินการ
เห็นสมควรก็ได้               

 
ตาม

ค าแนะน า
นาย

ทะเบียน 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ หมายเหตุ 
ปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่เพื่อ
จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น  ตาม (1) 

 (5)เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทาง
สหกรณ์ไม่ เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

(6)เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อย
ละสิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 

(7)เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์
ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละ
สิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 

(8)เป็นทุนเพื่อจัดต้ังส านักงานหรือทุน
อื่น ๆ  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
             (9)ก าไรสุทธิ ส่วนท่ีเหลือ (ถ้ามี)  ให้
จัดสรรเป็นทุนส ารองท้ังส้ิน 

หมวด 5 
      ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 
     (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
      (2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
                          ฯลฯ 

หมวด 10 
        ข้อ  101.  ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ใ ห้ ท่ี ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่ เ ลื อ ก ต้ั ง ส ม า ชิ ก ห รื อ
บุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถใน
ด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือ
การสหกรณ์  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ สหกรณ์
เป็นการประจ าปี จ านวนสองคน  หรือหนึ่งนิติ
บุคคล ท่ีประ ชุม ใหญ่จะ เ ลือก ต้ั งกรรมการ
ด าเนินการ หรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าท่ีประจ าใน
สหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       หมวด 5 

ข้อ 32. คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ส ม า ชิ ก   
สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะและ 
สัญชาติไทย 
 หมวด 10 
                          ฯลฯ 
101. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ัง
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การ
เศรษฐกิจหรือการสหกรณ์  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ของ สหกรณ์เป็นการประจ าปี จ านวนสองคนหรือ
หนึ่งนิติบุคคลท่ีประชุมใหญ่จะเลือกต้ังกรรมการ
ด าเนินการ หรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าท่ีประจ าใน
สหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพื่อให้

สอดคล้อง
กับ พ.ร.บ.
สหกรณ์
ฉบับท่ี 3 

พ.ศ. 2562 
 
เพื่อเป็นไป
ตามแนว

ปฏิบัติตาม
ระเบียบ

นาย
ทะเบียน
สหกรณ์ 

ว่าด้วยการ
ตรวจสอบ
กิจการของ
สหกรณ์ 

พ.ศ. 2559 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ หมายเหตุ 
(1)  เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือ บุคคลภายนอก 
หรือนิติบุคคลท่ีรับเลือกจากท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ 
หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัดช าระหนี้
ใน หนึ่ง ปีบัญชีท่ีผ่านมา 
 (2) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบ
บัญชี หรือบุคคลท่ีอยู่ ใน สังกัดนิ ติบุคคลท่ีรับ
งานสอบบัญชีของสหกรณ์นั้น 
          (3) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น 
 (4) ไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าท่ีของ
สหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น 
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 
      (1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง
ท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก
ราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
     (3)เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้
ตรวจสอบกิจการ หรือมีค าวินิจฉัยท่ีสุดให้พ้นจาก
ต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
      (4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออก
จากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจกิจการเพราะ
เหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 
     (5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
 
 

 

(1)  เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือ บุคคลภายนอก 
หรือนิติบุคคลท่ีรับเลือกจากท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ 
หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัดช าระหนี้
ใน หนึ่ง ป ี
บัญชีท่ีผ่านมา 
    (2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นท่ีได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 
 
ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 
     (1) เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือ
บุคคลท่ีอยู่ในสังกัดนิติบุคคลท่ีรับงานสอบบัญชี
ของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น 
     (2) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้นเว้นแต่ได้พ้น
จากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
บัญชีของสหกรณ ์
     (3) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ 
หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นั้น 
     (4) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นั้น 
หรือสหกรณ์อื่น หรือเคยถูกให้ออกจากต าแหน่ง
ผู้ จัดการหรือ เจ้าหน้า ท่ีของสหกรณ์นั้น หรือ
สหกรณ์อื่นฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
   (5) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคล
ล้มละลายทุจริต 
(6) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้
จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     (7) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก
ราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
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ข้อ 102  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  
ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลา
หนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลา
แล้วยังไม่มีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
ก็ให้ ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าท่ีไป
พลางก่อน  ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจ
ได้รับเลือกตั้งซ้ านอกจากการพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ  

ผู้ตรวจสอบกิจการจะพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

           (2)ลาออกโดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ 

          (3)ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอน 

 (8) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้
ตรวจสอบกิจการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้น
จากต าแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น 
9) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจาก
ต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการเพราะ
เหตุทุจริตต่อหน้าท่ีของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่น 
(10) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น 
หรือสหกรณ์อื่น 
(11) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกส่ังพัก หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกส่ังพัก หรือเพิกถอน
ช่ือออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  
(13)  เป็นคนไร้ความสามารถ คน เสมื อนไร้
ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ 
ข้อ 102 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ         
ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลา
หนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลา
แล้วยังไม่มีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าท่ีไปพลาง
ก่อน    ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับ
เลือกต้ังซ้ าได้นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ  
ผู้ตรวจสอบกิจการจะพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2)ลาออกโดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ 
(3)ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอน 
(4) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้าม 
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ข้อ 103 อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้
ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบการ
ด าเนินงานท้ังปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมท้ังในข้อ
ต่อไปนี้ คือ 

(1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและ
การเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สิน ท้ังปวงของสหกรณ์ 
เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการ
ด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อ
ประเมินผลและอาจให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการ
ด าเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ท้ัง
ทางวิชาการ และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ  

(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีของ
สหกร ณ์  ตลอดจนห นั ง สื อ สั ญญา จ้ า ง และ
หลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
สหกรณ ์

(5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

ด าเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง 
แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนค าส่ัง
ต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และค าส่ังของสหกรณ์  หรือกิจการ
อื่นๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของ
สหกรณ ์

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการ
ตร วจสอบประจ า เ ดื อน ต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการในการประชุมประจ าเดือนคราวถัดไป  

ข้อ 103 อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการผู้
ตรวจสอบกิจการ มีหน้ า ท่ีร ายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่ อ
สรุปผลการตรวจสอบ รวมท้ังข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการและท่ีประชุมใหญ่ 
ของสหกรณ์โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิจการ 
ดังต่อไปนี้ 

(1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและ
การเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้ สิน ท้ังปวงของ
สหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ี
เป็นอยู่จริง 

(2)ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการ
ด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ อ า จ ใ ห้ ข้ อ แ น ะ น า แ ก่
คณะกรรมการด าเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ี
ของสหกรณ์ ท้ังทางวิชาการ และทางปฏิบัติใน
กิจการนั้น ๆ  
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี
ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ
หลักประกัน 
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
สหกรณ์ 
(5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ด า เนินการ  เพื่ อพิจารณาหาทางปรับปรุ ง 
แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนค าส่ัง
ต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และค าส่ังของสหกรณ์  หรือกิจการ
อื่นๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของ
สหกรณ ์
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แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจ าปีต่อท่ีประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์ด้วยนั้นด้วยก็ได้ 
     หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้อง
แจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการแก้ไข 
โดยมิชักช้าผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขข้อบกพร่อง 

(7)รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน ให้
ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการด า เนิ นก าร ในการประ ชุม
ประจ าเดือนในคราวต่อไป 
(8)รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปีให้
ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(9) รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน ในกรณีท่ี
ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์
อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามกฎหมายระเบียบ ค าส่ัง ประกาศหรือ
ค าแนะน าของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ 
ระเบียบ มติท่ีประชุมหรือค าส่ังของสหกรณ์จน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์
อย่างร้ายแรงให้ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการทันทีเพื่อ
ด าเนินการแก้ไข รวมท้ังให้จัดส่งส าเนารายงาน
ดังกล่าว ต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด หรือส านักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานครโดยเร็ว 
  (10) ให้ ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการ
ด าเนินการแก้ไขของสหกรณ์ตามรายงานการ
ตรวจสอบกิจการและให้จัดส่งส าเนารายงานผล
การแก้ไขของสหกรณ์และผลการติดตาม ของ
ผู้ตรวจสอบกิจการต่อส านักงานตรวจ 
บัญชีสหกรณ์และส านักงานสหกรณ์จังหวัดหรือ
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
  (11) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
และเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อช้ีแจงรายงานการ
ตรวจสอบกิจการท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุมใหญ่............................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที ่ 9 : พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรก าไรสุทธิ  ประจ าปี   2562
  ในการด าเนินงานของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ  ประจ าปี   2562  ซ่ึงส้ินสุดทางบญัชี  ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน  2562  

ปรากฎวา่ สหกรณ์ฯ มีกาไรสุทธิ เป็นเงินทั้งส้ิน   62,607,118.79  บาท   ซ่ึงในชั้นน้ีขอเสนอแนวทางการจดัสรรกาไรสุทธิ

ประจาปี  2562 โดยเปรียบเทียบกบัปี  2561  มาให้ท่ีประชุมพจารณามีมติต่อไปน้ี.-

ลา ปี  2562 ร้อย ปี  2561 ร้อย

ดับ ประเภทการจดัสรร % บาท ละ % บาท ละ

1 เป็นเงินส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบ 8,250,526.23        13.17          7,044,204.06               12.21     

ของกาไรสุทธิ

2 เป็นเงินบารุงสนันิบาตสหกรณ์  แห่ง 30,000.00             0.05            30,000.00                    0.05       

ประเทศไทย ร้อยละหน่ึงของก าไรสุทธิ

แต่ไม่เกินสามหม่ืนบาท

3 เป็นเงินปันผลตามหุ้นไม่เกินร้อยละ สิบแห่ง 6.50     35,036,119.97      55.96          6.50       30,977,691.27             53.67     

เงินคา่หุ้นท่ีช าระแลว้

4 เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิก  ตามท่ี 11.00   12,990,472.59      20.75          11.00     11,346,802.25             19.66     

สมาชิกทาธุรกิจกบัสหกรณ์ในระหวา่งปี

5 เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หน้าท่ี 1,500,000.00        2.40            2,020,000.00               3.50       

ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ

6 เป็นเงินทนุรักษาระดบัเงินปันผล ไม่ 100,000.00           0.16            100,000.00                  0.17       

เกินร้อยละสองแห่งเงินคา่หุ้น วนัส้ินปี

7 เป็นทนุสาธารณประโยชน์  ไม่เกิน 1,500,000.00        2.40            2,000,000.00               3.46       

ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ

8 กองทนุสวสัดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิก 3,000,000.00        4.79            4,000,000.00               6.93       

9 ทนุเพ่ือจดัตั้งสานกังาน (เพ่ือพฒันา/ปรับปรุงสนง.) 200,000.00           0.32            200,000.00                  0.35       

รวมเป็นเงนิ 62,607,118.79      100.00        57,718,697.58             100.00   

หากจดัสรรกาไรสุทธิประจาปี   2562  ตามท่ีเสนอ  จะมีผลดงัน้ี.

1 กลบัคืนเป็นของสมาชิก เป็นเงินจานวน       48,026,592.56         คิดเป็นร้อยละ 76.71     

2 เป็นทนุต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์สมาชิก เป็นเงินจานวน       13,050,526.23        คิดเป็นร้อยละ 20.88     

3 เป็นโบนสักรรมการและเจา้หน้าท่ี เป็นเงินจานวน        1,500,000.00          คิดเป็นร้อยละ 2.40       

4 เป็นเงินบารุงสนันิบาตสหกรณ์ เป็นเงินจานวน            30,000.00          คิดเป็นร้อยละ 0.06       

รวมเป็นเงนิ 62,607,118.79     รวม   100 % 100        

จดัสรรกลับคืนเพื่อประโยชน์สมาชิก   จานวน   61,107,118.79   บาท       97.64 %

มติท่ีประชุมใหญ่   ……………...............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ระเบียบวาระที่ 10  :  พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2563 

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต จ ากัด  ข้อ 101 ก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผู้มีความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ    การเงิน  การบัญชี  การเศรษฐกิจ
หรือการสหกรณ์  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี  จ านวนสองคนหรือหนึ่งนิติบุคคล  และ
ข้อ 102  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  อยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์  ถ้าเม่ือครบ
ก าหนดเวลาแล้ว  ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่  ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่
พลางไปก่อน 

ส าหรับปี 2563 นี้  สหกรณ์ ฯ ขอให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่นี้เสนอรายชื่อผู้ที่จะมาท าหน้าที่
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการต่อไป 

ผลการเลือกตั้ง 

1..................................................................ได้คะแนน............................. 
2..................................................................ได้คะแนน.............................  

มติที่ประชุมใหญ่............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 

ระเบียบวาระที่  11  :  พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน  ประจ าปี  2563 

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต จ ากัด ข้อ 70(6) ก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี   ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน ส าหรับปีหนึ่ง ๆ  ไว้เพ่ือเป็นการหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม เมื่ อปี 
2562 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ได้อนุมัติให้สหกรณ์กู้เงินจากแหล่งอ่ืนมาใช้ในธุรกิจในวงเงินไม่เกิน 
1,000,000,000.00 บาท  (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน) ส าหรับปี  2563 สหกรณ์ขอก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ า
ประกัน เท่าปีที่แล้วเพ่ือความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  

     จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ปี 2563   
จ านวน 1,000,000,000.00  บาท  (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน) เท่าเดิม 

มติที่ประชุมใหญ่............................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
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ระเบียบวาระที่  12  :  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและก าหนดค่าธรรมเนียม  

          ประจ าปี 2563 

ประธาน   ขอชี้แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ  เกี่ยวกับการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ต ารวจภูเก็ต  จ ากัด โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ฯ  
คัดเลือก  นายสิทธิศักดิ์  เทียนทอง  เป็นผู้สอบบัญชีภาคเอกชนประปี 2562  เข้าตรวจสอบ 

ส าหรับปี 2563 สหกรณ์ฯ ต้องคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาค โดยมีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเสนอชื่อเข้า
ตรวจสอบบัญชี  จ านวน  2 ราย จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาผู้สอบบัญชีและส ารองไว้ เมื่อมีเหตุผลอัน
สมควร  โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้  

รายการ รายที่   1 
นายสิทธิศักดิ์  เทียนทอง 

รายที่  2 
นางยุพิน  ฟุ้งเฟ่ือง 

1. เลขทะเบียน 6796 8532 
2.ชื่อส านักงานตรวจบัญชี บริษัท มิลเลนเนี่ยม คอนซัคแตนท์ส 

แบงค์คอก จ ากัด 
บริษัท พี.พี.เอฟ.ออดิทติ้ง จ ากัด 

3.การเข้าปฏิบัติงานตรวจ 3-4 ครั้ง  5  ครั้ง 
4.จ านวนผู้เข้าตรวจ 2-5  คน 5-6  คน 
5.ค่าธรรมเนียม 80,000.- บาท 80,000.-   บาท 

มติที่ประชุมใหญ่............................................................................................................................. ............... 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ................................................................................ 

ระเบียบวาระที่  13  :  พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2563 

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต จ ากัด ข้อ 71 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
ภูเก็ต จ ากัด  ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ.2560  เนื่องจากคณะกรรมการชุดที่ 43 สิ้นสุด
วาระการด ารงต าแหน่งจ านวนหลายท่าน และสหกรณ์ได้มีประกาศรับสมัครกรรมการ ชุดที่ 45  ประจ าปี 
2563  ตั้งแต่  2 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562   มีคณะกรรมการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
การด ารงต าแหน่ง วาระ 1 หรือ 2 อยู่ต่อได้ 1 ปี ไม่ต้องสมัครเลือกตั้งใหม่จ านวน  8  คน ดังนี้ 

1. ด.ต. เดชาวัตร อุ่นสอน ประธาน วาระ 2  ปี  1  กก.สส. 
2. พ.ต.ท. ประมวล จ่ายกระโทก รองประธาน วาระ 2  ปี  1  สภ.กมลา 
3. พ.ต.ท. สมพงค์ ส่งแสง กรรมการ วาระ 1  ปี  1  บ านาญ 
4. ด.ต.หญิง แคทลียา หมวดเมือง กรรมการ วาระ 2  ปี  1  สภ.ถลาง 
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5. ด.ต. วิรัตน์ ปราบเขต กรรมการ วาระ 1  ปี  1  กก.สส. 
6. ด.ต. บุญโชค ค าจีด กรรมการ วาระ  1 ปี  1  สภ.เมือง 
7. ด.ต. ชนะเลิศ สีค า กรรมการ วาระ  1 ปี  1  สภ.กะทู้ 
8. ด.ต. บุญพบ กิ่งมาลา กรรมการ/เลขานุการ วาระ  1 ปี  1  สภ.ฉลอง 

กรรมการที่ครบวาระมีจ านวน  7  คน รายช่ือดังต่อไปนี้ 
1. ร.ต.อ. พิชญุตม์ ศรีนาค กรรมการ วาระ 2  ปี  2  สภ.กะรน 
2. ด.ต. รัตนชัย มณีรัตน์  รองประธาน  วาระ 2  ปี  2  สภ.สาคู 
3. ส.ต.ท. นิติรัฐ อินทชาติ กรรมการ วาระ 2  ปี  2  สภ.ท่าฉัตรไชย 
4. ร.ต.อ. สุธี หวังโสะ  กรรมการ/เหรัญญิก วาระ  1 ปี  2  ภ.จว.ภูเก็ต 
5. ร.ต.อ. วินัย วุฒิบาล  กรรมการ วาระ  1 ปี  2  สภ.เชิงทะเล 
6. ด.ต. พินิจ ศรีทองสุข กรรมการ วาระ  1 ปี  2  สภ.วิชิต 
7. ส.ต.ท. วรวิทย์ เกลี้ยงสีพรม กรรมการ วาระ  1 ปี  2  สภ.ป่าตอง 

หมายเหตุ ล าดับที่ 1-3 ไม่สามารถลงสมัครเลือกตั้งได้ 
ล าดับที่ 4-7 มีสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งใหม่ได้ 

ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563 จะต้องมีการคัดเลือกกรรมการเพ่ือด าเนินงาน  ชุดที่  45  
ซึ่งคณะกรรมการที่ครบวาระ  7  คน  ผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเป็นกรรมการได้ตาม   สภ. ดังนี้   

1. สภ.กะรน 2. สภ.เชิงทะเล 3. สภ.ท่าฉัตรไชย 4. สภ.ป่าตอง
5. ภ.จว. ภูเก็ต 6. สภ.วิชิต 7. สภ.สาคู

ผลการเลือกตั้ง 
รายช่ือสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในระบบสัดส่วน สภ. เป็นดังนี้ คือ.- 
1. สภ.กะรน ...................................................................................................... ............................ 

2. สภ.เชิงทะเล ..................................................................................................... ............................. 

3. สภ.ท่าฉัตรไชย .................................................................................................... .............................. 

4. สภ.ป่าตอง ................................................................................................... ............................... 

5. ภ.จว .ภูเก็ต .................................................................... .............................................................. 

6. สภ.วิชิต ............................................................................................................................ ...... 

7. สภ.สาคู ............................................................................................................................. ..... 

มติที่ประชุมใหญ่............................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................................ ....................................... 
........................................................................................... ............................................................................. 
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ระเบียบวาระที่  14 :  เร่ืองอื่นๆ 

เรื่องท่ี 14.1 การเรียกเก็บเงินฌาปนกิจล่วงหน้าปี 2563 
ประธาน  สมาชิกสหกรณ์ฯจ านวนมากได้สมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 2 
สมาคมโดยให้ยินยอมให้หักเงินฌาปนกิจฯจากเงินปันผลนั้น ดังนั้นในปี 2562 นี้ สหกรณ์ฯ จะหักเงินปันผลจ่าย
ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้าประจ าปี 2562 ทั้ง 2 สมาคมดังต่อไปนี้ 

1. ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ ( สสอต.) มีสมาชิกทั้งหมดถึงเดือน กันยาย
2562 เป็นจ านวน 38,681 ราย สมาชิกเสียชีวิตจ านวน 24 ราย 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภู เก็ต  จ ากัด  สมัครสมาชิก  สสอต.  จ านวน  602   ราย  
และสมาคมเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายล่วงหน้าปี 2563 ตามรอบการสมัครทั้งหมด ดังต่อไปนี้ 

รอบการสมัคร

1/2554 – 7/2557 4,840.00             บาท

8/2557 4,840.36             บาท

9/2557 - 8/2558 4,840.00             บาท

9/2558 4,829.87             บาท

10/2558 4,858.26             บาท

11/2558 4,885.23             บาท

1/2559 4,910.32             บาท

2/2559 4,834.40             บาท

3/2559 4,838.62             บาท

4/2559 4,843.17             บาท

5/2559 4,838.14             บาท

6/2559 4,838.34             บาท

7/2559 4,831.04             บาท

8/2559 4,837.97             บาท

9/2559 4,833.61             บาท

10/2559 4,941.95             บาท

11/2559 5,005.37             บาท

12/2559 4,849.87             บาท

จ านวนเงนิ
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2. ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ของชุมนุมแห่งประเทศไทย ( สส.ชสอ) มีสมาชิกทั้งหมดถึง

เดือน กันยายน 2562 เป็นจ านวน 295,186 ราย สมาชิกเสียชีวิตจ านวน 199  ราย 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต จ ากัด สมัครสมาชิก สสอต. จ านวน 516 ราย และสมาคมเรียก

เก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายล่วงหน้าปี 2563 ตามรอบการสมัครทั้งหมด ดังต่อไปนี้ 

รอบการสมัคร

1/2560 4,835.62             บาท

2/2560 4,845.62             บาท

3/2560 4,875.47             บาท

4/2560 4,853.47             บาท

5/2560 4,848.07             บาท

6/2560 4,877.31             บาท

7/2560 4,892.06             บาท

8/2560 4,823.40             บาท

9/2560 4,963.92             บาท

10/2560 - 9/2561 4,900.00             บาท

11/2561- 1/2562 5,000.00             บาท

2/2562 4,500.00             บาท

3/2562 4,200.00             บาท

4/2562 3,800.00             บาท

5/2562 3,300.00             บาท

6/2562 2,800.00             บาท

7/2562 2,400.00             บาท

8/2562 2,100.00             บาท

9/2562 1,700.00             บาท

10/2562 1,300.00             บาท

11/2562 900.00               บาท

12/2562 500.00               บาท

จ านวนเงนิ
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รายชื่อผู้เสียชีวิตในระหว่างปี  2562 จ านวน  5 ราย 

1. ร.ต.ท. เอกรินทร์   ศิริจ าปา เสียชีวิตเมื่อวันที่   21 พฤศจิกายน 2561 

สมัครฌาปนกิจฯ 2 สมาคม 

สสอต. ได้รับเงินจ านวน 576,000 บาท 

สส.ชสอ.  ได้รับเงินจ านวน 576,000 บาท 

2. ร.ต.ต. ประสิทธิ์   สองนาม เสียชีวิตเมื่อวันที่   25 พฤศจิกายน  2561 

สมัครฌาปนกิจฯ 2 สมาคม 

สสอต. ได้รับเงินจ านวน 576,000 บาท 

สส.ชสอ.  ได้รับเงินจ านวน 576,000 บาท 

รอบการสมคัร

 1/2554 – 2/2554 4,820.00            บาท

 1/2555 – 4/2555 4,820.00            บาท

1/2556 - 6/2556 4,820.00            บาท

1/2557 - 2/2557 4,820.00            บาท

3/2557 - 12/2557 4,820.00            บาท

1/2558 - 12/2558 4,820.00            บาท

1/2559 - 12/2559 4,820.00            บาท

1/2560 - 12/2560 4,820.00            บาท

1/2561 - 12/2561 4,820.00            บาท

1/2562 4,820.00            บาท

2/2562 4,614.00            บาท

3/2562 4,200.00            บาท

4/2562 3,812.00            บาท

5/2562 3,339.00            บาท

6/2562 2,839.00            บาท

7/2562 2,446.00            บาท

8/2562 2,035.00            บาท

9/2562 1,645.00            บาท

10/2562 1,239.00            บาท

11/2562 833.00              บาท

12/2562 427.00              บาท

จ านวนเงนิ
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3. ด.ต. บุญรัตน์  นิลพัฒน์ เสียชีวิตเมื่อวันที่   24 มีนาคม  2562 

สมัครฌาปนกิจฯ 1 สมาคม 

สสอต. ได้รับเงินจ านวน 576,000 บาท 

4. ร.ต.ต. บุญเลิศ  จ าปา เสียชีวิตเมื่อวันที่   22  กรกฎาคม  2562 

สมัครฌาปนกิจฯ 2 สมาคม 

สสอต. ได้รับเงินจ านวน 576,000 บาท 

สส.ชสอ.  ได้รับเงินจ านวน 576,000 บาท 

5. ด.ต. ศุภวัฒน์    ขวัญแก้ว เสียชีวิตเมื่อวันที่    6  สิงหาคม  2562 

สมัครฌาปนกิจฯ 2 สมาคม 

สสอต. ได้รับเงินจ านวน 576,000 บาท 

สส.ชสอ.  ได้รับเงินจ านวน 576,000 บาท 

เรื่องท่ี 14.2 ค่าสินไหม บมจ.สหประกันชีวิต 
ประธาน  ในรอบปี 2561 สมาชิกได้รับสินไหม จาก บจม. สหประกันชีวิต จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. ด.ต. กฤษฎา   จาริภักดิ์ เสียชีวิตเมื่อวันที่   5  มิถุนายน   2562 

ได้รับสินไหมจาก สห ประกันชีวิต จ านวน   1,145,220 บาท 

2. ด.ต. ศุภวัฒน์    ขวัญแก้ว เสียชีวิตเมื่อวันที่   6  สิงหาคม   2562 

ได้รับสินไหมจาก สห ประกันชีวิต จ านวน   968,800 บาท 

จึงขอแจ้งให้สมาชิกที่ประชุมทราบโดยท่ัวกัน 

มติที่ประชุมใหญ่............................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 



ส าหรับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ ประจ าปี 2562 

 รางวลัที่     1    จ านวน     1 รางวัล  

 รางวัลที่     2    จ านวน    2 รางวัล      

 รางวัลที่     3    จ านวน    2 รางวัล      

 รางวัลที่     4    จ านวน    5 รางวัล      

 รางวัลที่     5    จ านวน   54 รางวัล      

      และรางวลัอื่นๆอีกมากมาย 



การที่บุคคลใดจะออมทรัพย์ 

ไว้ได้มากหรือน้อยนั้น ก็ย่อมจะต่างกัน 

ตามก าลังทรัพย์ปัญญาของตน 

แต่ทุกๆ คนต้องเข้าใจว่า ถึงจะออมทรัพย์ 

ได้ทีละเล็กละน้อยก็เป็นประโยชน์แก่ตน 

และบ้านเมืองทั้งนั้น 

พระราชด ารัส 

พระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณพ์ระบิดาแห่งการสหกรณไ์ทย 




