รายงานประจำป 2560
สหกรณออมทรัพยตำรวจตรัง จำกัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

หลักการสหกรณ์
หลักการสหกรณ์ คือ แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าทางสหกรณ์เกิดผลเป็น
รูปธรรม ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการที่สำ�คัญรวม 7 ประการ กล่าวคือ

การเป็นสมาชิก
โดยสมัครใจ
และเปิดกว้าง
การควบคุม
โดยสมาชิกหลัก
ประชาธิปไตย

การเอื้ออาทร
ต่อชุมชน

หลักการ
สหกรณ์

การร่วมมือ
ระหว่างสหกรณ์

การศึกษา
ฝึกอบรมและ
สารสนเทศ
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การมีส่วนร่วม
ทางเศรษฐกิจ
ของสมาชิก

การปกครองตนเอง
และความเป็นอิสระ

รายงานประจำ�ปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจ ตรัง
ชุดที่ 50 ประจำ�ปี 2560

ร.ต.ท.พิศิษฐ์ แจ้งประจักษ์
รองประธานกรรมการคนที่ 1

พ.ต.ท.หญิง ปรีดา มะยายอ
เหรัญญิก

ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ
ประธานกรรมการ

ร.ต.อ.หญิง รุ่งฤดี นิลวงศ์
เลขานุการ

พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง
รองประธานกรรมการคนที่ 2

พ.ต.อ.ชัยโรจน์ โพธิปฐม
กรรมการ

พ.ต.ท.ชาติชาย วงษ์ปัญญา พ.ต.ท.หญิง รัตนาวลี สุระสังวาลย์ พ.ต.ท.หญิง ชุติณัชชา มีศรี
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ร.ต.ท.ประยูร ขวัญแก้ว
กรรมการ

ร.ต.อ.นิวัตน์ ทรัพยทักษิณ
กรรมการ

ด.ต.สานิต เวชภักดิ์
กรรมการ

พ.ต.ท.บุญชาย พราหมเภทย์
กรรมการ

ร.ต.ท. อำ�นวย เส้งสุ้น
กรรมการ

ด.ต.บุญไทย ล้วนดี
กรรมการ

Annual Report 2017

Trang Police Saving And Credit Coopperative,Limited

3

รายงานประจำ�ปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

ผู้ตรวจสอบกิจการประจำ�ปี 2560

ร.ต.ท.วินัย สุวรรณจันทร์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ด.ต.หญิง วลัญช์รัตน์ ใหม่ศรีดี
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ด.ต.หญิง มัณฑาณี เพ็ชรพัว
ผู้ตรวจสอบกิจการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจ ตรัง จำ�กัด

นางสาวอมรา ท่าจีน
ผู้จัดการสหกรณ์

นางพักตร์ประไพ แก่นอิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล
เจ้าหน้าที่บัญชีและประมวลผล

นางสาวอรวรรณ ช่วยสุวรรณ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อและงานธุรการ

นางสาวภัทราพร เจริญฤทธิ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อและงานธุรการ

นางสุกัลยา โออินทร์
เจ้าหน้าที่การเงินและงานธุรการ

วิสัยทัศน์ : องค์กรสวัสดิการ บริหารโปร่งใส สมาชิกมั่นใจ ร่วมใจพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล
4

Annual Report 2017

Trang Police Saving And Credit Coopperative,Limited

รายงานประจำ�ปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

คณะกรรมการอำ�นวยการ

ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ
ประธานกรรมการ

ร.ต.ท.พิศิษฐ์ แจ้งประจักษ์
รองประธานกรรมการคนที่ 1

พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง
รองประธานกรรมการคนที่ 2

พ.ต.ท.หญิง ปรีดา มะยายอ
เหรัญญิก

ร.ต.อ.หญิง รุ่งฤดี นิลวงศ์
เลขานุการ
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คณะกรรมการเงินกู้
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คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง
ประธาน

พ.ต.ท.บุญชาย พราหมเภทย์
กรรมการ

พ.ต.ท.หญิง ชุติณัชชา มีศรี
กรรมการ

ร.ต.ท.อำ�นวย เส้งสุ้น
กรรมการ

พ.ต.ท.ชาติชาย วงษ์ปัญญา
เลขานุการ
Annual Report 2017

Trang Police Saving And Credit Coopperative,Limited

7

รายงานประจำ�ปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

คณะกรรมการเร่งรัดหนี้สิน

พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง
ประธาน
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กรรมการ

พ.ต.ท.ชาติชาย วงษ์ปัญญา
เลขานุการ

Annual Report 2017

Trang Police Saving And Credit Coopperative,Limited

รายงานประจำ�ปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

ที่ สอ.76/2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด
ถนนรื่นรมย์ ตำบลทับเที่ยง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
25 มกรำคม 2561

เรื่อง

ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2560

เรียน สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยงำนประจำปี 2560

จำนวน 1 เล่ม

ด้วยคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์อ อมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ชุดที่ 50 ได้ปฏิบัติงำนมำ
ครบวำระตำมข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์ แ ล้ ว จึ ง เห็ น สมควรจั ด ให้ มี ก ำรประชุ ม ใหญ่ ส ำมั ญ ประจ ำปี 2560
ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 9 กุ ม ภำพั น ธ์ 2561 ณ โรงแรมเรื อ รั ษ ฎำ อ ำเภอเมื อ งตรั ง จั ง หวั ด ตรั ง เวลำ 08.00 น.
เพื่อพิจำรณำอนุมัติและรับทรำบเรื่องต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จึงขอเรียนเชิญท่ำนในฐำนะผู้แทนสมำชิก ของ
สหกรณ์เข้ำร่วมประชุมตำม วัน เวลำ และสถำนที่ ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ร้อยตำรวจเอก
(ประสิทธิ์ ประกอบกิจ)
ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด

หมายเหตุ 1. โปรดนารายงานประจาปีมาในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
2. แต่งกายสุภาพ และนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ มาด้วย
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สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

สารจาก

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
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สารบัญ

สารบั
สารบัญญ
เรื่อเรืง่อง

หน้หน้
าา

รายชื
่อคณะกรรมการด
าเนิาเนิ
นการ
จการ
ายจั
ดการ
รายชื
่อคณะกรรมการด
นการผู้ตผูรวจสอบกิ
้ตรวจสอบกิ
จการและฝ่
และฝ่
ายจั
ดการ
ระเบี
ระเบี
ยบวาระที
ยบวาระที
่ 1่ 1 เรื่อเรืงที
่องที
่ประธานแจ้
่ประธานแจ้
งให้งให้
ที่ปทระชุ
ี่ประชุ
มทราบ
มทราบ
ระเบี
ระเบี
ยบวาระที
ยบวาระที
่ 2่ 2 รับรัทราบรายงานผลการด
บทราบรายงานผลการด
าเนิาเนิ
นงานของสหกรณ์
นงานของสหกรณ์
ประจ
ประจ
าปีาปี2560
2560
ระเบี
ระเบี
ยบวาระที
ยบวาระที
่ 3่ 3 พิจพิารณาเลื
จารณาเลื
อกตั
อกตั
้งคณะกรรมการด
้งคณะกรรมการด
าเนิาเนิ
นการประจ
นการประจ
าปีาปี2561
2561
ระเบี
ระเบี
ยบวาระที
ยบวาระที
่ 4่ 4 พิจพิารณาเลื
จารณาเลื
อกตั
อกตั
้งผู้ง้ตผูรวจสอบกิ
้ตรวจสอบกิ
จการประจ
จการประจ
าปีาปี2561
2561
ระเบี
ระเบี
ยบวาระที
ยบวาระที
่ 5่ 5 รับรัทราบรายงานผลการตรวจสอบกิ
บทราบรายงานผลการตรวจสอบกิ
จการประจ
จการประจ
าปีาปี2560
2560
ระเบี
ระเบี
ยบวาระที
ยบวาระที
่ 6่ 6 พิจพิารณาอนุ
จารณาอนุ
มัตมิงัตบแสดงฐานะการเงิ
ิงบแสดงฐานะการเงิ
น นงบก
งบก
าไรขาดทุ
าไรขาดทุ
น นงบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
นสด
นสดประจ
ประจ
าปีาปี2560
2560
ระเบี
ระเบี
ยบวาระที
ยบวาระที
่ 7่ 7 พิจพิารณาอนุ
จารณาอนุ
มัตมิแัตผนงานและงบประมาณรายจ่
ิแผนงานและงบประมาณรายจ่
ายประจ
ายประจ
าปีาปี2561
2561
ระเบี
ระเบี
ยบวาระที
ยบวาระที
่ 8่ 8 พิจพิารณาก
จารณาก
าหนดวงเงิ
าหนดวงเงิ
นกูน้ยกูืม้ยืมหรืหรื
อค้อาประกั
ค้าประกั
นประจ
นประจ
าปีาปี2561
2561
ระเบี
ระเบี
ยบวาระที
ยบวาระที
่ 9่ 9 พิจพิารณาอนุ
จารณาอนุ
มัตมิกัตารจั
ิการจั
ดสรรก
ดสรรก
าไรสุ
าไรสุ
ทธิทปธิระจ
ประจ
าปีาปี2560
2560
ระเบี
ระเบี
ยบวาระที
ยบวาระที
่ 10่ 10พิจพิารณาคั
จารณาคั
ดเลืดเลื
อกผู
อกผู
้สอบบั
้สอบบั
ญชีญรชีับรอนุ
ับอนุ
ญาตและก
ญาตและก
าหนดค่
าหนดค่
าธรรมเนี
าธรรมเนี
ยมยม
การสอบบั
การสอบบั
ญชีญสชีหกรณ์
สหกรณ์ประจ
ประจ
าปีาปี2561
2561
ระเบี
ยบวาระที
่ 11่ 11พิจพิารณาแก้
ไขเพิ
่มเติ่มเติ
มข้มอข้บัองบัคังบคับ
ระเบี
ยบวาระที
จารณาแก้
ไขเพิ
ระเบี
ระเบี
ยบวาระที
ยบวาระที
่ 12่ 12พิจพิารณาก
จารณาก
าหนดระเบี
าหนดระเบี
ยบว่
ยบว่
าด้าวด้ยการสรรหาประธานกรรมการ
วยการสรรหาประธานกรรมการกรรมการด
กรรมการด
าเนิาเนิ
นการ
นการ
และผู
และผู
้ตรวจสอบกิ
้ตรวจสอบกิ
จการ
จการพ.ศ.
พ.ศ.2561
2561
ระเบี
ยบวาระที
่ 13่ 13พิจพิารณาโอนปิ
ดบัดญบัชีญเชีงินเงิฝากออมทรั
พย์พย์และเงิ
นฝากออมทรั
พย์พพย์ิเพศษ
ระเบี
ยบวาระที
จารณาโอนปิ
นฝากออมทรั
และเงิ
นฝากออมทรั
ิเศษ
กองทุ
้ค้าประกั
สารอง
กองทุ
นผูน้คผู้าประกั
นเข้นเข้
าบัาญบัชีญทชีุนทสุนารอง
ระเบี
ระเบี
ยบวาระที
ยบวาระที
่ 14่ 14เรื่อเรืงอื
่องอื
่นๆ่นๆ(ถ้(ถ้
ามีา)มี)
ระเบี
ระเบี
ยบวาระที
ยบวาระที
่ 15่ 15รับรัรองรายงานการประชุ
บรองรายงานการประชุ
มใหญ่
มใหญ่
สามั
สามั
ญประจ
ญประจ
าปีาปี2560
2560

131
2132
3143
13
2413
16
2716
17
2817
19
3019
41
5241
47
5847
48
5948
49
6049

6150
50
7059
59
80
6969
8170
70
8271
71
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รายงานประจำ�ปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

รายชื่อคณะกรรมการดํ
าเนินการสหกรณ
ออมทรัพ
พยย์ตําตรวจตรั
ง จํากัดง จำ�กัด
รายชื่อคณะกรรมการดำ
�เนินการสหกรณ์
ออมทรั
ำ�รวจตรั
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด
ที่ 50 �ประจํ
าป 2560
ชุดที่ 50ชุชุดดประจำ
ปี 2560
ที่ 50 ประจํ
าป 2560
1. ร.ต.อ.ประสิทธิ์
1. ร.ต.อ.ประสิทธิ์
2. ร.ต.ท.พิศิษฐ
2. ร.ต.ท.พิศิษฐ
3. พ.ต.ท.บรรเทา
3. พ.ต.ท.บรรเทา
4. พ.ต.ท.หญิง ปรีดา
4. พ.ต.ท.หญิง ปรีดา
5. พ.ต.อ.ชัยโรจน
5. พ.ต.อ.ชัยโรจน
6. พ.ต.ท.บุญชาย
6. พ.ต.ท.บุญชาย
7. พ.ต.ท.ชาติชาย
7. พ.ต.ท.ชาติชาย
8. พ.ต.ท.หญิง รัตนาวลี
8. พ.ต.ท.หญิง รัตนาวลี
9. พ.ต.ท.หญิง ชุติณัชชา
9. พ.ต.ท.หญิง ชุติณัชชา
10. ร.ต.ท.อํานวย
10. ร.ต.ท.อํานวย
11. ร.ต.อ.นิวัตน
11. ร.ต.อ.นิวัตน
12. ร.ต.ท.ประยูร
12. ร.ต.ท.ประยูร
13. ด.ต.บุญไทย
13. ด.ต.บุญไทย
14. ด.ต.สานิต
14. ด.ต.สานิต
15. ร.ต.อ.หญิง รุงฤดี
15. ร.ต.อ.หญิง รุงฤดี
1.
1.
2.
2.
3.
3.

ประกอบกิจ
ประกอบกิจ
แจงประจักษ
แจงประจักษ
ปลอดทอง
ปลอดทอง
มะยายอ
มะยายอ
โพธิปฐม
โพธิปฐม
พราหมเภทย
พราหมเภทย
วงษปญญา
วงษปญญา
สุระสังวาลย
สุระสังวาลย
มีศรี
มีศรี
เสงสุน
เสงสุน
ทรัพยทักษิณ
ทรัพยทักษิณ
ขวัญแกว
ขวัญแกว
ลวนดี
ลวนดี
เวชภักดิ์
เวชภักดิ์
นิลวงศ
นิลวงศ

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/เลขานุการ

รายชื่อผู้ตรวจสอบกิ
จการสหกรณ์ ประจำ�ปี 2560
รายชื่อผูต รวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2560

ร.ต.ท.วินัย
ร.ต.ท.วินัย
ด.ต.หญิง วลัญชรัตน
ด.ต.หญิง วลัญชรัตน
ด.ต.หญิง มัณฑาณี
ด.ต.หญิง มัณฑาณี

รายชื่อผูต รวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2560
สุวรรณจันทร
บํานาญ
สุวรรณจันทร
บํานาญ
ใหมศรีดี
สภ.นาโยง
ใหมศรีดี
สภ.นาโยง
เพ็ชรพัว
สภ.หวยยอด
เพ็ชรพัว
สภ.หวยยอด

รายชื่อเจ้าหน้ารายชื
ที่ส่อหกรณ์
อมทรั
พย์พตยตำ�ํารวจตรั
เจาหนาทีอ
่สหกรณ
ออมทรั
รวจตรัง จํงากัดจำ�กัด

1. นางสาวอมรา
1. นางสาวอมรา
2. นางพักตรประไพ
2. นางพักตรประไพ
3. นางสาวณาฏญา
3. นางสาวณาฏญา
4. นางสาวภัทราพร
4. นางสาวภัทราพร
5. นางสาวอรวรรณ
5. นางสาวอรวรรณ
6. นางสุกัลยา
6. นางสุกัลยา
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รายชื่อเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด
ทาจีน
ผูจัดการ
ทาจีน
ผูจัดการ
แกนอิน
เจาหนาที่การเงิน
แกนอิน
เจาหนาที่การเงิน
พริ้งคงพล
เจาหนาที่บัญชีและคอมพิวเตอร
พริ้งคงพล
เจาหนาที่บัญชีและคอมพิวเตอร
เจริญฤทธิ์
เจาหนาที่สินเชื่อและธุรการ
เจริญฤทธิ์
เจาหนาที่สินเชื่อและธุรการ
ชวยสุวรรณ
เจาหนาที่สินเชื่อและธุรการ
ชวยสุวรรณ
เจาหนาที่สินเชื่อและธุรการ
โออินทร
เจาหนาที่การเงินและธุรการ
โออินทร
เจาหนาที่การเงินและธุรการ

Trang Police Saving And Credit Coopperative,Limited

รายงานประจำ�ปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
อาศัย พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 และขอบังคับสหกรณ ขอ 62
ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแต
วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
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.............................................................................................................................................................................
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รายงานประจำ�ปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณประจําป 2560

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ ประจำ�ปี 2560
1. สมาชิกภาพ
จํานวนสมาชิก
สมาชิกเมื่อตนป
1.1 สมาชิกเพิ่มระหวางป
- เขาใหม (คาธรรมเนียม 100)
- เขาใหม (คาธรรมเนียม 200)
1.2 สมาชิกลดลงระหวางป
- เหตุผลสวนตัว
- ยาย
- เสียชีวิต
- ถูกออกจากราชการ
รวม
1.3 สมาชิกสมทบ
- เมื่อตนป
- เขาใหม (คาธรรมเนียม 100)
- เขาใหม (คาธรรมเนียม 200)
- ลดลงระหวางป
รวม
สมาชิกคงเหลือ ณ วันสิ้นป

หญิง(คน)
56

ประจําป 2560
ชาย(คน)
1,586

รวม(คน)
1,642

8
-

73
7

81
7

64

9
15
15
1,627

9
15
15
1,691

149
22

50
5

199
27

2
169
233

1
54
1,681

3
223
1,914

2. การรับฝากเงิน
2.1 การรับฝากจากสมาชิก
ประเภทเงินรับฝาก
ออมทรัพย
ออมทรัพยพิเศษ
ออมทรัพยทวีคูณ
ออมทรัพยทวีทรัพย
กองทุนผูค้ําประกัน

จํานวนราย
1,942
264
84
67
1

รายไดกองทุนผูค้ําประกัน

1

เงินบริจาคเสริมความมั่นคง

1
2,360

รวม
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ตนป
27,745,714.31
47,701,140.43
124,227,668.64
47,556,956.44
502,939.64
19,196.90
15,394,399.67
263,148,016.03

Trang Police Saving And Credit Coopperative,Limited

เพิ่มระหวางป
147,842,642.60
50,389,518.44
65,474,546.86
51,207,891.71
20,013.63
5,433.61
4,750,059.00
319,690,105.85

ลดระหวางป
คงเหลือ
137,866,550.57
37,721,806.34
31,005,012.68
67,085,646.19
19,514,260.30 170,187,955.20
56,725,361.56
42,039,486.59
600.00
522,353.27
4,793.59
19,836.92
20,144,458.67
0.00
265,261,037.37 317,577,084.51

รายงานประจำ�ปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

2.2 เงินรับฝากจากสหกรณอื่น
สหกรณอื่น
สกก.หวยยอด
สอ.ตร.สงขลา
สอ.ครูตรัง
สอ.บริษัทแปลนทอยส
สอ.โรงพยาบาลตรัง
สกก.นาโยง
สกก.ยานตาขาว
สอ.ครูตรัง
สอ.พนักงาน ธ.ทหารไทย
ชุมนุมออมทรัพยตํารวจ
แหงชาติ
สอ.สถาบันพัฒน บริหาร
ศาสตร (นิดา)
สอ.สถาบันพัฒน บริหาร
ศาสตร (นิดา)
สอ.บริการโรงพยาบาล
ตรัง
สอ.บริษัทแปลนทอยส
สอ.พนักงาน ธ.ทหารไทย

ประเภท
ออมทรัพย
ออมทรัพย
ออมทรัพย
ออมทรัพย
พิเศษ
ออมทรัพย
พิเศษ
ออมทรัพย
พิเศษ
ออมทรัพย
พิเศษ
ออมทรัพย
พิเศษ
ออมทรัพย
พิเศษ

ออมทรัพย
พิเศษ
ออมทรัพย
พิเศษ
ประจํา
12 เดือน
ประจํา
12 เดือน
ประจํา
12 เดือน
ประจํา
6 เดือน

รวม

ตนป
453,521.02
511,799.22
137,009.24
5,545,654.61

เพิ่มระหวางป
15,120.47
17,063.48
4,567.91
90,176.19

21,977.74

20,369,357.05

50,339.19

ลดระหวางป
4,400,000.00
-

คงเหลือ
468,641.49
528,862.70
141,577.15
1,235,830.80
20,391,334.79

-

50,339.19

560,166.74

20,471.22

-

580,637.96

334,328.88

12,218.01

-

346,546.89

20,747,118.37

103,040,007.75

-

123,787,126.12

92,631,457.66

-

-

92,631,457.66
-

-

41,366,985.88

1,511,751.32

42,878,737.20

20,000,000.00

20,948,065.72

20,948,065.72

20,000,000.00

2,158,027.24

2,255,415.64

2,158,027.24

2,255,415.64

1,045,380.42

1,092,344.71

1,045,380.42

1,092,344.71

20,978,223.15

23,173,992.91

24,152,216.06

20,000,000.00

206,541,989.36

172,550,552.38

145,385,486.29 233,707,055.45

3. ทุนเรือนหุน
หุนตนป
บวก หุนระหวางป
รวม
หัก ถอนหุนคืน
สมาชิกถือหุน ณ วันสิ้นป
สมาชิกถือหุนสูงกวาป 2559

จํานวนหุน
73,115,528.00
8,984,292.00
82,099,820.00
1,756,607.00
80,343,213.00
7,227,685.00

จํานวนเงิน
731,155,280.00
89,842,924.36
820,998,204.36
17,566,074.36
803,432,130.00
72,276,850.00
Annual Report 2017
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สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

4. ทุนสะสมตามขอบังคับระเบียบและอื่น ๆ
รายการ
ยอดคงเหลือตนป
ทุนสาธารณประโยชน
1,263,245.68
ทุนการศึกษาอบรม
758,228.29
ทุนรักษาระดับเงินปนผล
1,110,600.00
ทุนปรับปรุงสํานักงาน
843,000.00
ทุนสวัสดิการสมาชิก
19,890,403.05
รวม
23,865,477.02

เพิ่มระหวางป
730,000.00
532,761.41
50,000.00
200,000.00
7,000,000.00
8,512,761.41

 การจายทุนสาธารณประโยชน ประจําป 2560
ทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2560 จํานวน 192 ทุน
สมทบวันสหกรณแหงชาติ
รวมทําบุญถวายผากฐินพระราชทาน
บริจาคปุย 1 กระสอบ
รวมบริจาคโครงการแดนองในโรงเรียนหางไกล
ทุนการศึกษาโครงการ 1 ทุน 1 สหกรณ
รวมสนับสนุนอาหารวางและน้ําดื่ม
ในงานพิธีถวายดอกไมจันทน
รวมทําบุญวันตํารวจประจําป 2560
สนับสนุนโครงการจิตอาสา 10 สภ.
รวมทําบุญทอดกฐินวัดโคกสะทอน
บริจาคเงินใหแกบานเอื้อพร
สนับสนุนการแขงขันฟุตบอลตํารวจจังหวัดตรัง
 การจายทุนสวัสดิการสมาชิก ประจําป 2560
-เพื่อการสงเคราะหศพ
จํานวน 90 ราย (ตามรายชื่อในภาคผนวก)
-พักรักษาตัวในโรงพยาบาล
จํานวน 63 ราย (ตามรายชื่อในภาคผนวก)
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ลดลงระหวางป
467,415.00
439,854.00
5,212,833.32
6,120,102.32

ยอดคงเหลือ
1,525,830.68
851,135.70
1,160,600.00
1,043,000.00
21,677,569.73
26,258,136.11

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

384,000.00
5,000.00
1,000.00
350.00
1,000.00
5,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

2,000.00
4,065.00
50,000.00
2,000.00
3,000.00
10,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เปนเงิน

5,136,333.32

บาท

เปนเงิน

76,500.00

บาท

รายงานประจำ�ปี 2560
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5. การกูเงินภายนอก
5.1 สัญญาเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง วงเงิน 11,600,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.12 บาทตอป โดยมีคณะกรรมการทั้งชุดและผูจัดการเปนผูค้ําประกัน
5.2 ตั๋วสัญญาใชเงินธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาตรัง วงเงิน 650,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.88 บาทตอป โดยมีคณะกรรมการทั้งชุดและผูจัดการเปนผูค้ําประกัน
5.3 ตั๋วสัญญาใชเงินธนาคารธนชาต สาขาตรัง วงเงิน 95,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบีย้ รอยละ 3.70 บาทตอป โดยมีคณะกรรมการทั้งชุดและผูจัดการเปนผูค้ําประกัน
5.4 ตั๋วสัญญาใชเงินธนาคารออมสิน สาขาตรัง วงเงิน 100,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.70 บาทตอป โดยมีคณะกรรมการทั้งชุดและผูจัดการเปนผูค้ําประกัน
5.5 กูเงินระยะยาวธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร วงเงิน 300,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 บาทตอป โดยมีคณะกรรมการทั้งชุดและผูจัดการเปนผูค้ําประกัน
5.6 เงินกูชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด โครงการเงินกูพิเศษเพื่อผูใ ชบริการราย
ใหม วงเงิน 200,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.65 บาทตอป โดยมีคณะกรรมการทั้งชุดเปน
ผูค้ําประกัน
5.7 เงินกูร ะยะปานกลาง สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด วงเงิน 300,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 บาทตอป โดยมีคณะกรรมการทั้งชุดเปนผูค้ําประกัน
5.8 เงินกูระยะยาว สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลวชิรพยาบาล จํากัด วงเงิน 150,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 บาทตอป โดยมีคณะกรรมการทั้งชุดเปนผูค้ําประกัน
6. สรุปผลการดําเนินงานป 2560 เปรียบเทียบปกอน
พ.ศ.
จํานวนสมาชิก(คน)
ทุนเรือนหุน
เงินรับฝาก
ใหเงินกูระหวางป
ลูกหนี้สุทธิ
ทุนดําเนินงาน
ทุนสหกรณ
รายได
รายจาย
กําไรสุทธิ

2560

2559

2558

2557

1,914
1,841
1,794
1,760
803,432,130.00 731,155,280.00 664,371,230.00 617,376,300.00
551,284,139.96 469,690,005.39 406,254,392.59 270,331,339.04
1,785,050,663.06 1,255,068,975.15 1,025,984,761.24 1,070,281,084.47
2,301,078,589.57 2,098,308,267.21 2,047,002,001.13 2,014,518,696.84
2,320,626,293.70 2,127,856,651.29 2,067,496,420.26 2,030,769,657.43
911,240,151.87 905,504,526.91 818,081,381.52 750,340,687.96
151,060,548.18 143,607,068.99 143,912,993.95 140,440,170.72
60,159,167.84
63,429,424.69
72,230,467.25
82,621,718.09
90,901,380.34
80,177,644.30
71,682,526.70
57,818,452.63
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แผนภูมิแสดงจำ�นวนสมาชิก ตั้งแต่ปี 2557-2560
แผนภูมิแสดงจํานวนสมาชิก ตั�งแต่ ปี 2557-2560
จํานวนสมาชิ ก (คน)
1,950
1,900
1,850
1,800
1,750
1,700
1,650
2557

18
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2559

2560

พ.ศ.
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แผนภูมิแสดงทุนดําเนินงาน ตั�งแต่ ปี 2557 - 2560
แผนภูมนิแดำสดงทุ
ดําเนิตันงาน
ปี 2557 - 2560
แผนภูล้มานบาท
ิแสดงทุ
�เนินนงาน
้งแต่ตัป�งี แต่
2557-2560
2,350
2,300
ล้านบาท
2,250
2,350
2,200
2,300
2,150
2,250
2,100
2,200
2,050
2,150
2,000
2,100
1,950
2,050
1,900
2,000
1,850
1,950
1,900
2557
1,850
2557

พ.ศ.
2558
2558

2559
2559

2560

พ.ศ.

2560

แผนภูมิแสดงรายได้ของสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2557-2560
แผนภูมิแสดงรายได้ ตั� งแต่ ปี 2557 - 2560

แผนภูมิแสดงรายได้ ตั� งแต่ ปี 2557 - 2560

ล้ านบาท

152
150
ล้ านบาท
152148
150146
148144
146142
144140
142138
140136
138134
136
2557
134
2557

พ.ศ.

2558
2558

2559
2559

2560

พ.ศ.

2560
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ล้ านบาท
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90
80แผนภูมิแสดงรายจ่ ายของสหกรณ์ ตั� งแต่ ปี 2557 - 2560
70แผนภูมิแสดงรายจ่ายของสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2557-2560
60
50 ล้ านบาท
40
30 90
20 80
70
10 60
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พ.ศ.
40 2557
2558
2559
2560
30
รายงานประจำ�ปี 2560

20
10
0

2557

2558

2559

พ.ศ.

2560

มิแสดงกำ
ี 2557-2560
แผนภูแผนภู
มิแสดงกํ
าไรสุ�ไรสุ
ทธิทตัธิ� งตัแต่้งแต่ปี ป2557
- 2560
ล้ านบาท
100แผนภูมิแสดงกําไรสุ ทธิ ตั� งแต่ ปี 2557 - 2560
90
80 ล้านบาท
70 100
60 90
50 80
40 70
30 60
20 50
10 40
พ.ศ.
0 30
20
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2560
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2558
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7. เงินรับฝาก

พ.ศ.

จํานวนเงิน
รับฝาก
(บาท)

2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554

551,284,139.96
469,690,005.39
406,254,392.59
270,331,339.04
218,135,562.89
183,454,237.94
95,808,157.80

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

เพิ่มขึ้น

จํานวน

จากปกอน
(บาท)
81,594,134.57
63,435,612.80
135,923,053.55
52,195,776.15
34,681,324.95
87,646,080.14
1,041,880.51

(ลดลง)
%
14.80
13.50
33.46
19.30
15.89
91.48
1.08

ผูฝ าก

เฉลี่ย
เงินฝาก
ตอผูฝาก
1 คน
232,315.28
229,789.63
204,559.11
147,560.77
131,406.96
122,958.60
69,831.01

2,373
2,044
1,986
1,832
1,660
1,492
1,372

เฉลี่ย
เงินฝาก
ตอสมาชิก
1 คน
288,027.25
255,127.65
226,451.73
153,597.35
124,506.59
109,394.29
58,030.38

แผนภูมแผนภู
ิแสดงเงิ
นรับฝากของสหกรณ์
มแิ สดงเงิ
นรับฝากของสหกรณ์ตัตั้ง� งแต่แต่ปปีี 2554-2560
2554 - 2560
ล้ านบาท
600
500
400
300
200
100

พ.ศ.

0
2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560
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8. ทุนเรือนหุน
พ.ศ.

ทุนเรือนหุน

2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554

803,432,130.00
731,155,280.00
664,371,230.00
617,376,300.00
573,237,640.00
513,721,540.00
427,302,250.00

เพิ่มขึ้นจากปกอน
(บาท)
72,276,850.00
66,784,050.00
46,994,930.00
44,138,660.00
59,516,100.00
86,419,290.00
55,885,630.00

เพิ่มขึ้น
(%)
9.00
9.13
7.08
7.69
11.58
20.22
13.07

จํานวนสมาชิก เฉลี่ยตอสมาชิก
1 คน
1,914
419,766.01
1,841
397,151.15
1,794
370,329.56
1,760
350,781.98
1,752
327,190.43
1,677
306,333.65
1,651
258,814.20

แผนภู
้ น ้นตั�งตัแต่้งแต่
ปี 2554-2560
แผนภูมิแมสดงทุ
ิแสดงทุนเรืนอเรืนหุ
อนหุ
ปี 2554-2560
ล้ านบาท
1,000
800
600
400
200
พ.ศ.

0
2554
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2558

2559
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9. เงินใหกูแกสมาชิก
พ.ศ.
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554

สัญญา
666
435
744
746
670
728
1,095

ฉุกเฉิน
เงินใหกู(บาท)
74,078,963.06
36,523,315.15
31,228,311.24
47,987,484.47
42,804,993.09
53,079,548.57
64,815,428.85

สัญญา
1,489
1,306
1,064
965
1,393
1,930
2,279

สามัญ
เงินใหกู(บาท) สัญญา
1,672,454,600.00 679
1,174,654,960.00 683
972,065,000.00 704
1,003,671,700.00 702
1,735,321,039.50 623
2,324,959,867.73 490
1,498,120,335.44

พิเศษ
เงินใหกู(บาท)
38,517,100.00
43,890,700.00
22,691,450.00
18,621,900.00
18,684,000.00
14,017,600.00

สัญญา
2,834
2,424
2,512
2,413
2,686
3,148
3,021

รวม
เงินใหกู(บาท)
1,785,050,663.06
1,255,068,975.15
1,025,984,761.24
1,070,281,084.47
1,796,810,032.59
2,392,057,016.30
1,562,935,764.29

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 50

แผนภู
มาชิก ตัก�งแต่
ตั้งปีแต่2554
ปี 2554-2560
แผนภูมมิแิแสดงการให้
สดงการให้ เเงิงินนกูกู้ แ้แก่ก่สสมาชิ
- 2560
ล้ านบาท
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

พ.ศ.
2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

มติที่ประชุม........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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ระเบี่ ย3บวาระที
3 พิจารณาเลื
อกตั้ง้งคณะกรรมการดํ
าเนินการ ประจํ
2561ประจำ�ปี 2561
ระเบียบวาระที
พิจ่ารณาเลื
อกตั
คณะกรรมการดำ
�เนินาปการ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 ใหสหกรณมี
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกไมเกิน 14 คน
ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันเลือกตั้ง
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการเลือกตั้งอีกไดแตตองไมเกิน 2 วาระติดตอกัน
ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการที่ไดรับเลือก
ตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน
มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 50 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ขอเสนอการ
จัดสรรกรรมการเฉลี่ยใหทุกหนวยเหมือนปกอนๆ โดยใชหลักเกณฑตามจํานวนสมาชิกใหมีประธานกรรมการ
1 คน สภ. และ สภ.ลูกขาย สภ. ละ 1 คน หนวยบํานาญ 1 คน เฉพาะ สภ.เมืองตรัง,บานคลองเต็ง,หนองตรุด
2 คน ภ.จว.ตรัง , กก.สส.ภ.จว.ตรัง , พฐ. 2 คน รวมเปน 15 คน และขอใหที่ป ระชุมพิจารณาเลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการ ตามตารางรายละเอียด ดังนี้
ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 72 คณะกรรมการดําเนินการ ใหมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก
ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการและปดประกาศใหทราบ
โดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ

สังกัด

คณะกรรมการดําเนินการที่หมดวาระ มีจํานวน 7 คน ตามรายละเอียด
จํานวน
จํานวน
คณะกรรมการ
ชื่อคณะกรรมการ
หมายเหตุ
สมาชิก
ที่ไดรับจัดสรร

ประธานกรรมการ

24

ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ

วาระที่ 2/2 หมดวาระ
เลือกใหมไมได

ขาราชการบํานาญ

354

1

ร.ต.ท.อํานวย เสงสุน

วาระที่ 1/1

1. ตํารวจภูธรจังหวัดตรัง
2. กก.สส.ภ.จว.ตรัง
3. พิสูจนหลักฐาน
รวม

47
61
12
267

2

ร.ต.อ.หญิง รุงฤดี นิลวงศ

วาระที่ 1/1

พ.ต.ท.หญิง ปรีดา มะยายอ

วาระที่ 1/2 หมดวาระ
เลือกใหมได
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สังกัด

จํานวน
สมาชิก

1. สภ.เมืองตรัง
2. สภ.หนองตรุด
3. สภ.บานคลองเต็ง
รวม
สภ.นาโยง

195
28
39
262
68

สภ.หวยยอด

จํานวน
คณะกรรมการ
ที่ไดรับจัดสรร

ชื่อคณะกรรมการ

หมายเหตุ

ร.ต.ท.ประยูร ขวัญแกว

วาระที่ 1/1

ร.ต.ท.พิศิษฐ แจงประจักษ

วาระที่ 2/1

1

พ.ต.อ.ชัยโรจน โพธิปฐม

วาระที่ 2/1

124

1

ร.ต.ท.นิวัตน ทรัพยทักษิณ

วาระที่ 2/1

สภ.รัษฎา

56

1

สภ.หาดสําราญ

34

1

พ.ต.ท.บุญชาย พราหมเภทย วาระที่ 1/2 หมดวาระ
เลือกใหมได
ด.ต.สานิต เวชภักดิ์
วาระที่ 2/2 หมดวาระ
เลือกใหมไมได

1. สภ.วังวิเศษ
2. สภ.เขาวิเศษ
รวม
1. สภ.ยานตาขาว
2. สภ.บานในควน
รวม
1. สภ.กันตัง
2. สภ.บานโคกยาง
รวม
1. สภ.ปะเหลียน
2. สภ.บานหนองเอื้อง
รวม
สภ.สิเกา

54
31
85
103
28
131
100
32
132
74
30
104
53

รวมสมาชิก

2

1

พ.ต.ท.ชาติชาย วงษปญญา

วาระที่ 2/1

1

พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง

วาระที่ 1/2 หมดวาระ
ยายสังกัด เลือกใหมไมได

1

พ.ต.ท.หญิง รัตนาวลี
สุระสังวาลย

วาระที่ 1/1

1

พ.ต.ท.หญิง ชุติณัชชา มีศรี

1

ด.ต.บุญไทย ลวนดี

วาระที่ 1/2 หมดวาระ
ยายสังกัด เลือกใหมไมได
วาระที่ 1/2 หมดวาระ
เลือกใหมได

1,670

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ วาระ 2/2 หมดวาระเลือกใหมไมได
เลือกประธานกรรมการจากที่ประชุมใหญ
มติที่ประชุม...........................................................................................................................................
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หนวยงานที่ตองเลือกตั้งกรรมการดําเนินการใหมแทนกรรมการที่หมดวาระ 6 คน ดังนี้
1. ตํารวจภูธรจังหวัดตรัง,กองกํากับการสืบสวน,พิสูจนหลักฐาน
1
คน
2. สถานีตํารวจภูธรรัษฎา
1
คน
3. สถานีตํารวจภูธรหาดสําราญ
1
คน
4. สถานีตํารวจภูธรยานตาขาว , สถานีตํารวจภูธรบานในควน
1
คน
5. สถานีตํารวจภูธรปะเหลียน , สถานีตํารวจภูธรบานหนองเอื้อง
1
คน
6. สถานีตํารวจภูธรสิเกา
1
คน
มติที่ประชุม..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระทีระเบี
่ 4 ยพิบวาระที
จารณาเลื
อกตั้งอผูกตั้ต้งผูรวจสอบกิ
จการ
่ 4 พิจารณาเลื
ตรวจสอบกิจการ
ป 2561ประจำ�ปี 2561
ตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด ขอ 102. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญ
เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก หรื อบุ ค คลภายนอก ผู มีคุ ณ วุ ฒิค วามรู ความสามารถในด า นธุ ร กิ จ การเงิ น การบั ญ ชี
การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการประจํา ป จํานวนไมเกิน 3 คน
หรือหนึ่งนิติบุคคล
ที่ป ระชุม ใหญจ ะเลือกตั้ง กรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนง หนาที่ป ระจําในสหกรณ
เปนผูตรวจสอบกิจการไมได
จํานวนผูตรวจสอบกิจการตามวรรคกอนใหเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
ข อ 103. การดํ า รงตํ า แหน ง ของผู ต รวจสอบกิ จ การ ผู ต รวจสอบกิ จ การอยู ใ นตํ า แหน ง ได มี
กําหนดเวลาหนึ่งปทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม
ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
ประธาน/เลขานุการ/ผูจัดการ/ผูที่ไดรับมอบหมายนําเสนอผูตรวจสอบกิจการใหที่ประชุมพิจารณา
เลือกตั้ง ดังนี้
มติที่ประชุม ผูไดรับการเลือกตั้งใหทําหนาที่ผูตรวจสอบกิจการ คือ
1. ...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................
3. ...........................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 5 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจําป 2560
ระเบียบวาระที
่ 5 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2560

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
..............................................................
เสนอ ที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด
ตามมติที่ป ระชุม ใหญส ามัญ ประจําป 2559 ของสหกรณ ออมทรัพย ตํารวจตรัง จํากั ด
ที่ ป ระชุ ม ใหญ ไ ด มี ม ติ ใ ห ร.ต.ท.วิ นั ย สุ ว รรณจั น ทร ด.ต.หญิ ง มั ณ ฑาณี เพ็ ช รพั ว และ ด.ต.หญิ ง
วลัญชรัตน ใหมศรีดี เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด สําหรับปทางบัญชี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้น
ขาพเจากับพวก ไดดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด และ
รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนที่เขาตรวจสอบ จึงขอเสนอ ผลการ
ตรวจสอบประจําป โดยสรุป ดังนี้
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี และการควบคุมการเงิน
1.2 เพื่อทราบวาการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
1.3 เพื่อทราบวาการดําเนินงานเปนไปอยางเหมาะสม
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
3. ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะที่สหกรณควรแกไข
ผลการตรวจสอบตลอดปที่ผานมาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ
ฝายตางๆ รวมตลอดถึงเจาหนาที่ ไดรวมกันบริหารกิจการสหกรณดานตาง ๆ เปนไปตาม กฎหมาย ขอบังคับ
ระเบี ยบของสหกรณแ ละมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดํา เนิ น การ โดยมี ก ารเข าร วมประชุม ทุก เดื อน มี
คณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ รับผิดชอบงานตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย สําหรับดานสินเชื่อ
สหกรณไดจัดใหมีโครงการเรงรัดหนี้สินเพื่อชวยเหลือสมาชิกมาโดยตลอดเพื่อแกปญหาภาระหนี้สินและกรณี
สมาชิกถูกฟองลมละลาย เจาหนาที่ฝายสินเชื่อเปนผูจัดทําและตรวจสอบความถูกตองเอกสารในการกูทุก
ประเภท เมื่อเอกสารเรียบรอย นําสงฝายการเงินเพื่อดําเนินการสวนการจายเงินตอไป ( แบงแยกหนาที่กัน
ชัดเจน เพื่อความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ) สหกรณไดมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่นและสามารถชําระ

28

Annual Report 2017

Trang Police Saving And Credit Coopperative,Limited

รายงานประจำ�ปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

คืนเงินกูยืมของสหกรณถูกตอง และเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด ดานการบัญชีสหกรณจัดทําบัญชี
เปนปจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถวน มีการใชระบบคอมพิวเตอรบันทึกระบบขอมูล
เงินใหกู ระบบเงินฝาก และระบบทุนเรือนหุน ซึ่งสามารถประมวลผลขอมูลได ดานการเงินสหกรณไดถือ
ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินสด การจายเงินเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด และอยูในแผนงาน
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ มีผูอนุมัติการจายเงินทุกครั้ง ดานทุนเรือนหุนสหกรณมีการเก็บคา
หุนและการจายคืนคาหุนเปนไปตามขอบังคับ การจัดสรรกําไรสุทธิ สหกรณมีการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุน
สํารองไวตามที่กฎหมายกําหนด ดานอื่น ๆ สหกรณมีการเพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร
ตาง ๆ ใหแกสมาชิก ทางเว็บไซต trangpolice-coop.com อีกทั้ง สหกรณยังไดจัดใหมีโครงการเงินกูพิเศษ
ตาง ๆ เพื่อชวยเหลือสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกดวย
สําหรับขอสังเกตและขอเสนอแนะคณะผูตรวจสอบกิจการไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ตอคณะกรรมการและฝายจัดการสหกรณไวในรายงานการตรวจสอบกิจการประจําทุกเดือน
อนึ่ง ผลการตรวจสอบที่ผานมา คณะผูตรวจสอบไมพบขอผิดพลาดซึ่งอาจทําให เกิดความ
เสียหายรายแรงตอสหกรณแตอยางใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ร.ต.ท.

วินัย สุวรรณจันทร

ประธานผูตรวจสอบกิจการ

ด.ต.หญิง

(วินัย สุวรรณจันทร)
มัณฑาณี เพ็ชรพัว
(มัณฑาณี เพ็ชรพัว)

ผูตรวจสอบกิจการ

ด.ต.หญิง

วลัญชรัตน ใหมศรีดี
(วลัญชรัตน ใหมศรีด)ี

ผูตรวจสอบกิจการ
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่ 7 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําป 2561
ระเบียบวาระทีระเบี่ 7ยบวาระที
พิจารณาอนุ
มัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปี 2561
ตามความในขอบังคับ ขอ 79(5) คณะกรรมการดําเนินการมีหนาที่เสนอแผนงานและงบประมาณ
รายจายประจําป ใหที่ป ระชุม ใหญส ามัญ ประจําป อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของ
สหกรณ ตามขอบังคับขอ 71 (7) ดังตอไปนี้
แผนการดําเนินงานประจําป 2561
รายการ
แผนงานป 2560 ผลงานป 2560 แผนงานป 2561
1. รับสมาชิกเพิ่ม
95
115
100
2. ถือหุนเพิ่ม
60,000,000.00
72,276,850.00
60,000,000.00
3. รับฝากเงินจากสมาชิกเพิ่ม
60,000,000.00
54,429,068.48
40,000,000.00
4. รับฝากเงินจากสหกรณอื่นเพิ่ม
180,000,000.00
27,165,666.09
5. จายเงินกูระหวางป
1,400,000,000.00 1,785,050,663.06
1,900,000.00
6. รับชําระหนี้เงินกูระหวางป
1,348,000,000.00 1,582,025,126.69
1,700,000.00
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ประมาณการรายรับ
ดอกเบี�ยรับจากการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ดอกเบี�ยรับเงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อื�น
ผลตอบแทนจากการลงทุน
รายได้จากค่าธรรมเนียมแรกเข้า
รายได้อื�น ๆ ที�ไม่เข้าหมวดรายการใด ๆ
รวมประมาณการรายรับ
ประมาณการรายจ่าย
ดอกเบี�ยจ่ายเงินกู้ยืมและเงินรับฝาก
ค่าบําเหน็จเจ้าหน้าที�
ปรับปรุงอาคารรอตัดบัญชี
สิทธิประโยชน์การใช้อาคารรอตัดบัญชี
ค่าเสื�อมราคา - ครุภัณฑ์
ค่าเสื�อมราคา - อาคาร
ค่าเสื�อมราคา -รถยนต์ตู้
ค่าเสื�อมราคา - รถจักรยานยนต์
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
รวมประมาณการรายจ่าย
ประมาณการกําไร (ขาดทุน)
208,201.37
76,829.00

200,000.00
91,500.00

12,127,405.92
60,159,167.84
90,901,380.34

47,283,191.55
463,540.00

62,000,000.00
520,000.00

14,089,000.00
76,900,500.00
70,447,000.00

150,657,507.93
89,708.12
78,778.37
12,200.00
222,353.76
151,060,548.18

ผลการดําเนินงาน

147,000,000.00
90,000.00
98,000.00
9,500.00
150,000.00
147,347,500.00

งบประมาณ

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย กําไรประจําปี 2561 ( 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561)
ปี 2560
รายการ

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย กำ�ไร ประจำ�ปี 2561(1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2561)

17,325,000.00
80,184,000.00
80,843,000.00

208,200.00
150,800.00

62,000,000.00
500,000.00

160,600,000.00
90,000.00
147,000.00
10,000.00
180,000.00
161,027,000.00

ขอตั�ง

งบประมาณปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2560
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1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
1.1 จ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที� 6 อัตรา ประมาณ เดือนละ 206,840 บาท และสํารองปรับเงินเดือน
1.2 ค่าครองชีพ
1.3 เงินประจําตําแหน่งผู้จัดการ (คนใหม่) เดือนละ 4,000 บาท (ห้ามถัวจ่าย)
1.4 จ่ายเป็นค่าทําความสะอาด และดูแลสวนหย่อม ด้านหน้า-หลัง สํานักงาน และ ตัดหญ้า
1.5 ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการรับเจ้าหน้าที�หรือรับผู้จัดการ (ห้ามถัวจ่าย)
รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
2. หมวดค่าตอบแทน
2.1 จ่ายเป็น ค่าปฏิบัติงานประธานกรรมการ จํานวน 6,000 บาทต่อเดือน
2.2 จ่ายเป็น ค่าปฏิบัติงานรองประธานกรรมการ 2 คน คนละ 4,000 บาท รวมเป็น 8,000 บาทต่อเดือน
2.3 จ่ายเป็น ค่าปฏิบัติงานเลขานุการ จํานวน 4,000 บาทต่อเดือน
2.4 จ่ายเป็น ค่าปฏิบัติงานเหรัญญิก จํานวน 4,000 บาทต่อเดือน
2.5 จ่ายเป็น ค่าปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบกิจการ 3 คน คนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาทต่อเดือน
2.6 จ่ายเป็น ค่าปฏิบัติงานที�ปรึกษากิตติมศักดิ� 1 คน เป็นเงิน 3,000 บาทต่อเดือน
2.7 จ่ายเป็น ค่าปฏิบัติงานกรรมการ 10 คน คนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาทต่อเดือน
2.8 จ่ายเป็น เบี�ยประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 15 คน คนละ 1,000 บาทต่อครั�ง จํานวน 14 ครั�ง
2.9 จ่ายเป็น เบี�ยประชุมคณะกรรมการอํานวยการ จํานวน 5 คน คนละ 500 บาทต่อครั�ง จํานวน 12 ครั�ง
2.10 จ่ายเป็น เบี�ยประชุมคณะกรรมการเงินกู้ จํานวน 5 คน คนละ 500 บาทต่อครั�ง จํานวน 24 ครั�ง
2.11 จ่ายเป็นเบี�ยประชุมคณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์ จํานวน 5 คน คนละ 500 บาทต่อครั�ง จํานวน 12 ครั�ง
2.12 จ่ายเป็น เบี�ยประชุมอนุกรรมการชุดต่าง ๆ คนละ 500 บาทต่อครั�ง จํานวน 12 ครั�ง
2.13 จ่ายเป็น เบี�ยประชุม
- ผู้ตรวจสอบกิจการ 1,000 บาทต่อครั�ง
- เจ้าหน้าที�จากสํานักงานสหกรณ์จังหวัด , สํานักงานตรวจบัญชี , ที�ปรึกษา คนละ 1,000 บาทต่อครั�ง
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72,000.00
96,000.00
48,000.00
48,000.00
144,000.00
36,000.00
240,000.00
220,000.00
30,000.00
60,000.00
30,000.00
40,000.00
60,000.00

2,542,000.00

2,400,000.00
10,000.00
32,000.00
100,000.00

อนุมัติ

85,200.00
81,010.00
2,382,370.00

240,000.00
170,000.00
5,000.00
51,500.00
16,000.00
79,000.00
15,000.00

72,000.00
96,000.00
48,000.00
48,000.00
144,000.00
36,000.00
240,000.00
220,000.00
30,000.00
60,000.00
30,000.00
100,000.00
15,000.00

48,000.00
100,000.00
90,000.00
2,838,000.00
66,000.00
96,000.00
48,000.00
48,000.00
141,000.00

2,600,000.00

งบประมาณปี 2561
ขอตั�ง

2,216,160.00

จ่ายจริง
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งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561)
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รายการ

งบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปี 2561(1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2561)
รายงานประจำ�ปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

2.14 จ่ายเป็น เบี�ยประชุม สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมครั�งละ 5 คน คนละ 1,000 บาท/ครั�ง
รวมเจ้าหน้าที�เข้าประชุมครั�งละ 2 คน คนละ 1,000 บาท/ครั�ง
2.15 จ่ายเป็น ค่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที�กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
2.16 จ่ายเป็น ค่ารับรองแขกและค่ากาแฟรับรองสมาชิกซึ�งมาช่วยเหลือและเยี�ยมเยือนสหกรณ์
2.17 จ่ายเป็น ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที�สําหรับการทํางานนอกเวลาปกติ
2.18 จ่ายเป็น ค่าสวัสดิการเครื�องแบบเจ้าหน้าที� จํานวน 6 คน คนละ 5,000 บาท
2.19 จ่ายเป็น ค่าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที�การเงินของหน่วยต้นสังกัดของสมาชิก
2.20 จ่ายเป็น ค่าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที�ตํารวจที�มาอยู่ประจําการสหกรณ์ วันละ 1 คน คนละ 500 บาท/วัน
2.21 จ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันนักศึกษาฝึกงานตามระเบียบสหกรณ์ วันละไม่เกิน 50 บาท/คน
2.22 จ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ
2.23 จ่ายเป็น เงินฝากให้แก่สมาชิกประจําปี 2560 จํานวน 1,678 คน คนละ 500 บาท
โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด
รวมหมวดค่าตอบแทน
3. หมวดวัสดุ
3.1 จ่ายเป็น ค่าแบบพิมพ์ เช่น สัญญาต่าง ๆ กระดาษ เครื�องเขียน ผ้าหมึกพิมพ์ ฯลฯ
3.2 จ่ายเป็น ค่าวัสดุสํานักงาน
3.3 จ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร
รวมหมวดวัสดุ
4. ค่าสาธารณูปโภค
4.1 จ่ายเป็น ค่านํ�าประปาที�ใช้ในสหกรณ์
4.2 จ่ายเป็น ค่าไฟฟ้า ที�ใช้ในสหกรณ์
4.3 จ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ที�ใช้ในสหกรณ์
4.4 จ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์สําหรับติดต่อสมาชิกและหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับงานของสหกรณ์
4.5 จ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค

รายการ

50,000.00
53,998.00
15,387.16
30,000.00
90,300.00
115,600.00
9,800.00
818,000.00
2,190,285.16

50,000.00
60,000.00
50,000.00
30,000.00
150,000.00
125,000.00
20,000.00
30,000.00
821,000.00
2,520,000.00
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129,338.78

5,196.29
72,915.27
31,650.22
19,577.00

7,000.00
84,000.00
45,000.00
30,000.00
30,000.00
196,000.00

280,000.00

212,661.46
9,007.00
45,408.00
267,076.46

250,000.00
30,000.00

-

จ่ายจริง
31,700.00

อนุมัติ
60,000.00

ปี 2560

7,000.00
100,000.00
45,000.00
30,000.00
30,000.00
212,000.00

300,000.00
15,000.00
50,000.00
365,000.00

2,657,000.00

90,000.00
100,000.00
50,000.00
30,000.00
150,000.00
125,000.00
20,000.00
30,000.00
839,000.00

งบประมาณปี 2561
ขอตั�ง
84,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2560

55

56

5. หมวดค่าใช้สอย
5.1 จ่ายเป็น เบี�ยประชุมผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ คนละ 500 บาท
และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ในวันประชุมใหญ่
5.2 จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่วิสามัญ (ห้ามถัวจ่าย)
5.3 จ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินและค่าธรรมเนียมอื�นๆ
5.4 จ่ายเป็น ค่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที�สหกรณ์ตามระเบียบฯ
5.5 จ่ายเป็น ค่าเล่าเรียนบุตรเจ้าหน้าที�ตามระเบียบสหกรณ์
5.6 จ่ายเป็น ค่าซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ของสหกรณ์ให้คงสภาพใช้งานได้
5.7 จ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม
5.8 จ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมอาคารสํานักงานเดิมในกรณีชํารุด
5.9 จ่ายเป็น ค่าจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์
5.10 จ่ายเป็น ค่านํ�ามันเชื�อเพลิงรถกรรมการหรือเจ้าหน้าที�ไปติดต่องานสหกรณ์เยี�ยมสมาชิก/รถยนต์ตู้
5.11 จ่ายเป็น ค่าดูแลสัญญาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับ สอ.มอ.
5.12 จ่ายเป็น ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (กรณีมีการพัฒนาระบบ ATM Online)
5.13 จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายทั�วไป กรณีที�ไม่เข้ากับหมวดรายจ่ายอื�นฯ
5.14 จ่ายเป็น ค่าประกัน ภาษีประจําปี พรบ. รถยนต์ตู้ และ รถจักรยานยนต์
5.15 จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี ค่าทนาย
รวมหมวดค่าใช้สอย
6. ค่าใช้จ่ายดําเนินงานตามโครงการต่างๆ
6.1 โครงการส่งเสริมการออม
6.2 โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์
6.3 โครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุ
6.4 โครงการให้ความรู้สมาชิกเข้าใหม่
6.5 โครงการให้ความรู้อบรมฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และฝ่ายตรวจสอบกิจการ

รายการ
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-
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45,000.00
50,000.00
20,000.00
50,000.00
50,000.00
100,000.00
50,000.00
30,000.00
24,000.00
50,000.00
130,000.00
50,000.00
200,000.00
1,249,000.00

49,414.00

24,584.00
154,563.00
96,269.00

811,505.52

150,624.01
19,589.44

51,885.56
43,604.16
620.00
6,826.00
17,577.90
24,000.00

345,980.00

-

จ่ายจริง

400,000.00

อนุมัติ

ปี 2560

50,000.00
300,000.00
100,000.00
50,000.00
100,000.00

160,000.00
22,000.00
100,000.00
2,031,000.00

-

600,000.00
45,000.00
200,000.00
20,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
50,000.00
30,000.00
24,000.00

600,000.00

งบประมาณปี 2561
ขอตั�ง

รายงานประจำ�ปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
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6,346,830.00
12,127,405.92
51,400.00
75,670.00

6,722,000.00
13,509,000.00
60,000.00
100,000.00

460,000.00
13,969,000.00

427,070.00
12,554,475.92

300,000.00

3,000,000.00
3,000,000.00

3,000,000.00
3,000,000.00

300,000.00

จ่ายจริง
22,000.00

อนุมัติ
100,000.00
22,000.00

ปี 2560

หมายเหตุ 1. เพื�อให้การดําเนินงานคล่องตัว ขออนุมัติให้มีการถัวจ่ายงบประมาณในหมวดรายจ่ายได้ทุกหมวด โดยยกเว้นหมวดครุภัณฑ์
2. ขึ�นปีบัญชีใหม่ ขออนุมัติค่าใช้จ่าย 20% ของงบประมาณเดิม เพื�อให้งานประจําดําเนินการได้อย่างต่อเนื�อง

6.6 โครงการศึกษาดูงานเพื�อพัฒนาสหกรณ์
6.7 โครงการจัดทําเว็ปไซด์สหกรณ์
6.8 โครงการให้สวัสดิการแก่สมาชิก
6.8.1 ทุนสวัสดิการ
6.8.2 กองทุนช่วยเหลือผู้คํ�าประกัน
7. ประมาณการค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
7.1 ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - ลูกหนี�เงินให้กู้ อัตราไม่เกิน ร้อยละ 0.20 ของเงินให้กู้แก่สมาชิก
รวมหมวดค่าใช้จ่ายดําเนินงานตามแผน
รวมทั�งสิ�น
8. หมวดครุภัณฑ์
8.1 เครื�องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด
8.2 เครื�องพิมพ์สมุดเงินฝาก หรืออื�นๆ ตามความจําเป็น
- โต๊ะกรรมการ 1 ตัว เป็นเงิน 6,500.- บาท
- เครื�องพิมพ์สมุดคู่ฝาก 2 เครื�อง เป็นเงิน 60,000.- บาท
- เก้าอี�เจ้าหน้าที�ใหม่ 2 ตัว เป็นเงิน 3,180.- บาท
- เครื�องดูดฝุ่น 1 เครื�อง เป็นเงิน 5,990.- บาท
8.3 ปรับปรุงห้องประชุม
8.4 จัดซื�อครุภัณฑ์ ปี 2561
- เครื�องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด และเครื�องพิมพ์ 2 เครื�อง
- กล้องถ่ายรูป 4 ตัว ติดเครื�องคอมพิวเตอร์
- กล้องวงจรปิด
- อื�นๆ ตามความจําเป็น เช่น เครื�องบันทึกเทป เครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(กรณีเสียหาย)
- ปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร
รวมครุภัณฑ์
รวมค่าใช้จ่ายทั�งสิ�น

รายการ

110,000.00
10,000.00
50,000.00
50,000.00
200,000.00
420,000.00
17,745,000.00

-

2,500,000.00
9,222,000.00
17,325,000.00

3,000,000.00
3,000,000.00

งบประมาณปี 2561
ขอตั�ง
100,000.00
22,000.00
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ระเบียบวาระที
พิจารณากำ
�หนดวงเงิ
คำ�้ ประกั
นาปประจำ
ระเบี่ ย8บวาระที
่ 8 พิจารณากํ
าหนดวงเงินนกูกูยมื ้ยืมหรือหรืค้อ
ําประกั
น ประจํ
2561�ปี 2561
ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด ขอ 17 กําหนดวาที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงิน
กูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้
ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ในปงบประมาณ 2561 นี้ ขอนําเสนอตอ ที่ป ระชุมใหญ ขอกําหนดวงเงินกูยื ม หรือการค้ําประกัน
เทากับป 2560 เปนเงิน 2,000,000,000.00 บาท (สองพันลานบาทถวน)
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระทีระเบี
่ 9 ยพิบวาระที
จารณาอนุ
มัตมิกัติการจั
สรรกำ
ประจำ�ปี 2560
่ 9 พิจารณาอนุ
ารจัดด
สรรกํ
าไรสุท�ธิ ไรสุ
ประจํทาธิ
ป 2560
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 50 ขอเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2560 ตาม พ.ร.บ.
สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 60 และขอบังคับขอ 27 ดังนี้
รายการจัดสรร
1. เปนทุนสํารองไมนอยกวา 10% ของกําไรสุทธิ
เปนทุนสํารองจากกําไรการจําหนายสินทรัพย
2. คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเกินรอยละ 1 ของกําไรสุทธิ
แตไมเกิน อัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
3. เงินปนผลตามหุนแกสมาชิกในอัตรารอยละ 6.10 ตอป แหงคาหุนที่ชําระ
แลวของสมาชิกแตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยคิดใหตาม
สวนแหงระยะเวลา
4. เงินปนผลตามหุนแกสมาชิกสมทบในอัตรารอยละ 5.85 ตอป
แหงคาหุนที่ชําระแลวของสมาชิกแตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา
5. เงินเฉลี่ยคืนแกสมาชิกในอัตรารอยละ 15.00 ของจํานวนรวมแหงดอกเบี้ย
เงินกูซึ่งสมาชิกสงตอสหกรณระหวางป 2560
6. โบนัสกรรมการ และ เจาหนาทีไ่ มเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
- โบนัสกรรมการ
- โบนัสเจาหนาที่สหกรณ
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 2 แหงทุนเรือนหุน
8. ทุนเพือ่ การศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละ 10 ของ กําไรสุทธิ
9. ทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
- สมทบกองทุนสวัสดิการ ตร. (0.30% ของ กําไรสุทธิ)
- ทุนสาธารณประโยชนสหกรณตํารวจตรัง จํากัด
10. ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
- ทุนสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว
- เงินกองทุนเสริมความมั่นคง ชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบ
กรณีค้ําประกัน
11. ทุนสรางหรือปรับปรุงสํานักงานเสริมความมั่นคงใหสหกรณ
รวม
** อัตราดอกเบี้ยแทจริง ป 2560 เงินกูสามัญบุคคลค้ําประกัน
5.95
เงินกูสามัญโครงการพิเศษ
5.52
เงินกูพิเศษหลักทรัพยค้ําประกัน 5.10
เงินกูสามัญ หุน/เงินฝาก ค้ําประกัน 5.52

ป 2560
(จํานวนเงิน)
10,051,402.66

11.06

ป 2559
(จํานวนเงิน)
8,618,365.83

30,000.00

0.03

30,000.00

0.04

45,136,186.57

49.65

41,987,210.80

52.37

814,720.95

0.90

583,814.00

0.73

22,263,070.16

24.49

18,471,253.67

23.04

990,000.00
296,000.00
50,000.00
800,000.00

1.09
0.32
0.06
0.88

792,000.00
198,000.00
50,000.00
500,000.00

0.99
0.24
0.06
0.62

30,000.00
1,140,000.00

0.04
1.25

30,000.00
700,000.00

0.04
0.87

4,500,000.00
4,500,000.00

4.95
4.95

4,000,000.00
4,017,000.00

4.99
5.01

(%)

(%)
10.75

300,000.00
0.33
200,000.00
0.25
90,901,380.34 100.00
80,177,644.30 100.00
ป 2559 เงินกูสามัญบุคคลค้ําประกัน
6.09
เงินกูส ามัญโครงการพิเศษ
5.8725
เงินกูพิเศษหลักทรัพยค้ําประกัน 5.4375
เงินกูสามัญ หุน/เงินฝากค้ําประกัน 5.8725

หากจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2560 ตามที่เสนอจะมีผล ดังนี้
รายการ
1. เปนของสมาชิกตามขอ 3,4,5
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก ตามขอ 1,7,8,9,10,11
3. เปนของกรรมการและเจาหนาที่ ตามขอ 6
4. เปนของสันนิบาตสหกรณ ตามขอ 2
รวม

ป 2560
68,213,977.68
21,371,402.66
1,286,000.00
30,000.00
90,901,380.34

รอยละ
75.04
23.52
1.41
0.03
100.00

ป 2559
61,042,278.47
18,025,365.83
1,100,000.00
10,000.00
80,177,644.30

รอยละ
76.14
22.48
1.37
0.01
100.00
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ระเบียระเบีบวาระที
จารณาคั
ดสเลือบบั
อกผู
อบบั
ญชีราับหนดค
อนุาญ
าตและกำ
ยบวาระที่ 10
่ 10 พิพิจารณาคั
ดเลือกผู
ญชีร้สับอนุ
ญาตและกํ
ธรรมเนี
ยม �หนด
ค่าธรรมเนีการสอบบั
ยมการสอบบั
ชีสาปหกรณ์
ญชีสหกรณญ
ประจํ
2561 ประจำ�ปี 2561
คณะกรรมการดําเนินการไดสรรหาผูสอบบัญชีไว 7 ราย มีผูเสนอการสอบบัญชีเพียง 2 ราย จึงเสนอ
ขอมูลของผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ ใหที่ประชุมใหญพิจารณา ดังนี้
1. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด
2/123 ถนนราษฎรพัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. (02)115-9940 , (089) 205-7861 โทรสาร. (02)115-8404
ขอเสนอการเขา สอบบัญชี กําหนดชวงเวลาตรวจสอบปล ะ 4 ครั้ง ครั้ง ละประมาณ 3-5 วัน
ทําการ พรอมผูชวยสอบบัญชี 3-4 คน
คาธรรมเนียมในการสอบบัญชี 90,000.00 บาท
2. สํานักงานสอบบัญชีปรีชา
433/3 หมู บ า นปาล ม สปริ ง 9 ถนนกาญจนวนิ ช ตํ า บลบ า นพรุ อํ า เภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา 90250 โทร 0-815421998 E-mail : pcha19092504@gmail.com
ขอเสนอการเขาสอบบัญชี กําหนดชวงเวลาตรวจสอบปละ 4 ครั้ง ครั้ง ละประมาณ 3-5 วัน
ทําการ พรอมผูชวยสอบบัญชี 3-5 คน
คาธรรมเนียมในการสอบบัญชี 50,000.00 บาท
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ระเบีย่ บวาระที
พิจารณาแกไไขเพิ
ขเพิ่มเติ
ระเบียบวาระที
11 พิ่ 11จารณาแก้
่มมเติขอมบัข้งคัอบบังคับ
เพื่อใหขอบังคับของสหกรณสอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณและกฎหมายที่เกี่ยวของ
จึง เสนอให ที่ป ระชุม พิจ ารณา แกไ ขเพิ่ม เติม ข อบัง คั บ สหกรณออมทรัพ ยตํารวจตรั ง จํา กัด พ.ศ. 2555
ดังตอไปนี้
ขอความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ของสหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด
เปรียบเทียบแกไขขอบังคับ
ขอความเดิม
ขอความใหม
ขอ 27. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป ขอ 27. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เมื่อสิ้น
เมื่อสิ้นปท างบัญ ชีและไดปดบัญ ชีตาม ปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ
มา ตร ฐา น กา รส อบ บั ญชี ที่ รั บร อ ง บัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฏวาสหกรณมี
โดยทั่วไปแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไร กําไรสุท ธิ ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวา
สุท ธิ ใหจัดสรรเปนทุ นสํารองไมนอ ย ร อ ยละสิ บ ของกํ า ไรสุ ท ธิ และเป น ค า บํ า รุ ง
กวารอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปน สันนิบ าตสหกรณแหง ประเทศไทยตามอัตราที่
คาบํารุง สันนิบาตสหกรณแหง ประเทศ กําหนดในกฎกระทรวง ร อยละหนึ่งของกํา ไร
ไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง สุทธิแตไมเกินสามหมื่นบาท
แตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ
กําไรสุท ธิป ระจําปท่ีเ หลือจาก
กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรร
การจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ ตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุมใหญอาจจะ
ประชุมใหญอาจจะจัดสรรไดดังตอไปนี้ จัดสรรไดดังตอไปนี้
(1) เป น เงิ น ป น ผลตามหุ น ที่
(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว
ชําระแลวใหแกส มาชิก แตตองไมเ กิน ใหแกส มาชิก แตตองไมเ กินอัตราที่กําหนดใน
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยคิด กฎกระทรวง โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา
ให ตามส ว นแหง ระยะเวลา อนึ่ง ถ า อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปน
สหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปน ผลตาม (4) ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับ ปใด
ผลตาม (4) ออกจ า ยเป น เงิ น ป น ผล ดวยจํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปนั้นก็
สําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่ ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว
จ า ยสํ า หรั บ ป นั้ น ก็ ต อ งไม เ กิ น อั ต รา
ดังกลาวมาแลว
ในการคํ า นวณเงิน ป น ผลตาม
ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน ใหถือ
หุ น ให ถื อ หุ น ที่ ส มาชิ ก ได ชํ า ระต อ หุนที่ส มาชิก ไดชําระตอสหกรณภายในวันที่หา
สหกรณ ภ ายในวั น ที่ ห า ของเดื อ น มี ของเดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผล
ตั้งแตเดือนนั้น สวนหุนที่สมาชิกชําระตอ
ระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผล

เหตุผลที่ขอแกไข
เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
กฎกระทรวงกํ า หนด
อัตราคาบํารุงสันนิบาต
สหกรณ แ ห ง ประเทศ
ไทย พ.ศ.2560
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ขอความเดิม
ตั้ง แตเดือนนั้น สวนหุนที่สมาชิกชําระ
ต อ ส หกร ณ ห ลั งวั น ที่ ห า ของ เดื อ น
สหกรณจ ะคิดเงินปนผลใหตั้ง แตเ ดือน
ถัดไป
(2) เป น เงิ น เฉลี่ ย คื น ให แ ก
สมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไว
กับสหกรณในระหวางป เวนแตสมาชิก
ที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตน
เงินหรือดอกเบี้ยในปใด มิใหไดรับ เงิน
เฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น
(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการ
และเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละ
สิบของกําไรสุทธิ
(4) เปนทุนรัก ษาระดับ อัตรา
เงินปนผล ไม เ กินรอ ยละสองแหง ทุ น
เรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันสิ้น
ปนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้
จะถอนได โ ดยมติ แ ห ง ที่ ป ระชุ ม ใหญ
เพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุน ตาม (1)
(5) เป น ทุ น เพื่ อ การศึ ก ษา
อบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของ
กําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ
(6)เปนทุนสาธารณประโยชนไม
เกินรอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบ
ของสหกรณ
(7) เปนทุนสวัสดิการ หรือการ
สงเคราะห ตามสมควรแก ส มาชิ ก และ
ครอบครัว ไมเกินรอยละสิบ ของกําไร
สุทธิตามระเบียบของสหกรณ
(8) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงาน
หรือทุนอื่นๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคง
ใหแกสหกรณ
(9) กํ า ไรสุ ท ธิ ส ว นที่ เ หลื อ
(ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น
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ขอความใหม
สหกรณหลังวันที่หาของเดือน สหกรณจะคิดเงิน
ปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป

เหตุผลที่ขอแกไข

(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกส มาชิก ตาม เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น แ ก
สวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวาง สมาชิก
ป เวนแตสมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้
ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใด มิใหไดรับ เงิน
เฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบ
วาดวยการจายเงินเฉลี่ยคืน
(3) เป น เงิ น โบนั ส แก ก รรมการและ
เจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไร
สุทธิ
(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ไมเกินรอยละสองแหง ทุนเรือนหุนของสหกรณ
ตามที่มีอยูในวันสิ้นปนั้น ทุนรัก ษาระดับ อัตรา
เงินปนผลนี้จ ะถอนไดโดยมติแหง ที่ประชุม ใหญ
เพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุน ตาม (1)
(5) เปน ทุ นเพื่ อ การศึก ษาอบรมทาง
สหกรณ ไ ม เ กิ น ร อ ยละสิ บ ของกํ า ไรสุ ท ธิ ต าม
ระเบียบของสหกรณ
(6) เปนทุ นสาธารณประโยชนไมเ กิ น
รอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ
(7 ) เ ป น ทุ นส วั ส ดิ ก า ร หรื อ ก า ร
สงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของ
สหกรณ
(8) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุน
อื่นๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ
(9) กํา ไรสุ ท ธิส ว นที่ เ หลื อ (ถา มี ) ให
จัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น
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ขอความเดิม
ขอ 31. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิก
ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุป ระสงค
ของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุ
นิติภาวะ
(3) เป น ข า ราชการตํ า รวจหรื อ
ลูก จางประจําสัง กัดตํารวจภูธรจัง หวัด
ตรัง หรือเปนเจาหนาที่ประจําสหกรณ
หรื อ ข ารา ชกา รตํ า รวจ นอก สั ง กั ด
ตํารวจภูธรจังหวัดตรังที่เบิกเงินเดือนกับ
ทางตํารวจภูธรจัง หวัดตรัง หรือตํารวจ
บํานาญ ซึ่งไดแสดงตนอยูในสวนราชการ
ตํารวจภูธรจังหวัดตรัง และไดทําหนังสือ
ยิ น ยอมให หั ก เงิ น จากบั ญ ชี เ งิ น ฝาก
ธนาคาร ซึ่ ง กรมบั ญ ชี ก ลางโอนเงิ น
บํานาญใหเ พื่อสง ชําระเงินชําระหนี้ซึ่ง
สหกรณเรียกเก็บ หรือสมาชิกซึ่งตอไปได
โอนหรือยายออกจากราชการหรืองาน
ประจําโดยไมมีความผิด แตประสงคจะ
เปนสมาชิกตอไปอีก และตํารวจพิสูจ น
หลักฐานจังหวัดตรัง
(4) เปนผูมีความประพฤตินิสัย
ดีงาม
ขอ 49. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงค
ของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติ
ภาวะ
(3) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม
(4) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ

ขอความใหม
เหตุผลที่ขอแกไข
ขอ 31. คุณ สมบัติ ข องสมาชิ ก สมาชิ ก ต องมี เพื่อรักษาสิทธิและ
คุณสมบัติดังนี้
สวัสดิการของสมาชิก
(1) เป น ผู เ ห็ น ชอบในวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
สหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
( 3 ) เ ป น ข า ร า ช ก า ร ตํ า ร ว จ ห รื อ
ลูกจางประจําสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดตรัง หรือ
เปนเจ าหนา ที่ป ระจํ าสหกรณ หรื อขาราชการ
ตํารวจบํานาญ ซึ่ง ไดรับราชการครั้ง สุดทายใน
สัง กัดตํารวจภูธรจัง หวัดตรัง และไดทําหนัง สือ
ยินยอมใหหัก เงิน จากกรมบั ญ ชีก ลางโอนเงิ น
บํานาญใหเ พื่อส ง ชําระเงินงวด ตามที่ส หกรณ
เรียกเก็บ หรือสมาชิกซึ่งตอไปไดโอน ยาย หรือ
ออกจากราชการหรืองานประจําโดยไมมีความผิด
แตประสงคจะเปนสมาชิกตอไปอีก

(4) เปนผูมีความประพฤตินิสัยดีงาม
ขอ 49. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของ
สหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม
(4) เปนผูที่จักตองปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(5) เปนคูสมรส บิดา มารดา บุตร บุตร
บุญธรรม ของสมาชิก
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ขอความเดิม
ขอ 69. องคประชุมในการประชุมใหญ
การประชุ ม ใหญ ข องสหกรณ ต อ งมี
สมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิก ทั้ง หมดหรือไม นอยกวา
หนึ่ง รอยคน ในกรณีเปนการประชุ ม
ใหญ โ ดยผู แ ทนสมาชิ ก ต อ งมี ผู แ ทน
สมาชิก มาประชุมไมน อยกวา กึ่ง หนึ่ ง
ของจํ า นวนผู แ ทนสมาชิ ก ทั้ ง หมด
หรือไมนอยกวาหนึ่ง รอยคนจึงจะเปน
องคประชุม
ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ โ ดย
ผูแทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถ
เ ข า ร ว ม ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ ใ น ฐ า น ะ ผู
สังเกตการณได แตไมมีสิทธิออกเสียง
และแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ได รั บ
เลือกตั้งใดๆ ทั้งสิ้น
ในการประชุมใหญ สมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจให
ผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได
ผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 102. ผู ตรวจสอบกิ จ การ ให ที่
ปร ะ ชุ ม ใ ห ญ เ ลื อ ก ตั้ ง ส ม า ชิ ก ห รื อ
บุ ค คลภายนอก ผู มี คุ ณ วุ ฒิ ค วามรู
ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การ
บัญ ชี การเศรษฐกิ จ หรื อ การสหกรณ
เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปน
การประจําป จํานวนไมเกิน 3 คน หรือ
หนึ่งนิติบุคคล
ที่ ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ จ ะ เ ลื อ ก ตั้ ง
กรรมการดํ าเนิ น การ หรื อ ผู ซึ่ ง ดํ า รง
ตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณเ ปนผู
ตรวจสอบกิจการไมได

64

Annual Report 2017

ขอความใหม
ขอ 69. องคประชุมในการประชุมใหญ การ
ประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุม
ไม นอ ยกวา กึ่ง หนึ่ ง ของจํ านวนสมาชิ ก ทั้ ง หมด
หรือไมนอยกวาหนึ่ง รอยคน ในกรณีเปนการ
ประชุ ม ใหญ โ ดยผู แ ทนสมาชิ ก ต อ งมี ผู แ ทน
สมาชิ ก มาประชุ ม ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของ
จํานวนผูแทนสมาชิกทั้ง หมดหรือไมนอยกวา
หนึ่งรอยคนจึงจะเปนองคประชุม

เหตุผลที่ขอแกไข

ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ โ ดยผู แ ทน
สมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุม
ใหญในฐานะผูสังเกตการณได แตไมมีสิทธิออก
เสียงและแสดงความคิดเห็น

ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตน
ไมได
หมวด 10 ผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 102. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ
ความรูความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การ
บั ญ ชี การเศรษฐกิ จ หรื อ การสหกรณ เป น ผู
ตรวจสอบกิจ การของสหกรณเปนการประจําป
จํานวนน 3 คน หรือหนึ่งนิติบุคคล
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ขอความเดิม
ขอ 104. อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบ
กิจ การ ผู ตรวจสอบกิ จ การมี อํ า นาจ
หนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้ง ปวง
ของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้คือ
(1) ตรวจ สอบเอกสาร สรรพ
สมุ ด บั ญชี ท ะเ บี ย น แล ะก าร เงิ น
ตลอดจนทรัพยสินและหนี้สินทั้งปวงของ
สหกรณ เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริง
ของสหกรณที่เปนอยูจริง
(2) ตรวจสอบหลั ก ฐานและ
ความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละ
ประเภทของสหกรณ เพื่อประเมินผล
และอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการ
ดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่ของ
สหกรณ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติ
ในกิจการนั้นๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจางและ
แตงตั้งเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจน
หนังสือสัญญาจางและหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติง าน
ตามแผนงาน และการใช จ า ยเงิ น
งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ข อง
สหกรณ
(5) ติดตามผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการดํ า เนิ น การ เพื่ อ
พิ จ ารณาหาทางปรั บ ปรุ ง แผนงาน
ขอบัง คับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่ง
ตางๆ ของสหกรณ
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติคําสั่ง
ของสหกรณ ห รื อ กิ จ การอื่ น ๆ เพื่ อ ให
เกิ ด ผลดี แ ก ก ารดํ า เนิ น กิ จ การของ
สหกรณ

ขอความใหม
ขอ 104. ผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกของสหกรณนั้น หรือ
บุคคลภายนอกที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ
ของสหกรณ
(2) ผ า นการอบรมการตรวจสอบ
กิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณหรือหนวยงาน
อื่นที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ

เหตุผลที่ขอแกไข
เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
ระเบี ยบนายทะเบีย น
สหกรณ ว าด ว ยกา ร
ตรวจสอบกิจ การของ
สหกรณ พ.ศ.2559
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ขอความเดิม
ให ผู ต รวจสอบกิ จ การเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบประจําเดือน
ต อ คณะกรรมการดํ า เนิ น การในการ
ประชุม ประจํา เดื อนคราวถั ดไป แล ว
เสนอผลการตรวจสอบประจํ า ป ต อ ที่
ประชุมใหญของสหกรณดวย
หากพบข อ บกพร อ งจากการ
ตรวจสอบ ต อ งแจ ง เป น หนั ง สื อ ให
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแกไข
โดยมิ ชั ก ช า ผู ต รวจสอบกิ จ การอาจ
เสนอแนะแนวทางแกไขขอบกพรองนั้น
ดวยก็ได
ขอ 105. ความรับผิดของผูตรวจสอบ
กิจการ หากผูตรวจสอบกิจ การตรวจ
พบขอบกพรองของสหกรณตองแจงให
คณะกรรมการดํ า เนิ น การทราบเพื่ อ
แกไขโดยเร็ว ผูตรวจสอบกิจ การตอง
รับผิดชอบชดใชคา เสียหายอันจะเกิดแก
สหกรณดวยเหตุอันไมแจงนั้น
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ขอ 105 ผูตรวจสอบกิจการตองไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(1) เปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบบัญชี
หรือบุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบ
บัญชีของสหกรณในปปจจุบัน
(2) เปนกรรมการของสหกรณนั้น เวนแตได
พนจากตําแหนงกรรมการแลวไมนอยกวาสองป
บัญชีของสหกรณ
(3) เป น คู ส มรส บุ ต ร บิด ามารดาของ
กรรมการ หรือผูจัดการ หรือเจาหนาที่ส หกรณ
นั้น
(4) เป น ผู จั ด การหรื อ เจ า หน า ที่ ข อง
สหกรณน้ัน หรือสหกรณอื่น หรือเคยถูกใหออก
จากตําแหนงผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณ
นั้น หรือสหกรณอื่น ฐานทุจริตตอหนาที่
(5) เป น บุ ค คลล ม ละลายหรื อ เคยเป น
บุคคลลมละลายทุจริต
(6) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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ขอความใหม
(7) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออก
จากราชการ องค ก าร หรื อ หน ว ยงานของรั ฐ
หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่
(8) เคยถูก ใหพนจากตําแหนง กรรมการ
หรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุด
ใหพนจากตําแหนง กรรมการ หรือผูตรวจสอบ
กิจการของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น
(9) เคยถูก ที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอน
จากตําแหนงกรรมการ หรือ ผูตรวจสอบกิจการ
เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ของสหกรณนั้น หรือ
สหกรณอื่น
(10) เคยถูก ให ออกจากการเปน สมาชิ ก
สหกรณนั้น หรือ สหกรณอื่น
(11) เปนผูอยูร ะหวางการถูก สั่ง พัก หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
(12) เปนผูอยูร ะหวางการถูก สั่ง พัก หรือ
เพิ ก ถอนชื่ อ ออกจากทะเบี ย นผู ส อบบั ญ ชี
ภาคเอกชนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วา
ดวยจรรยาบรรณของผูส อบบัญ ชีส หกรณ ( 13)
เ ป น คน ไ ร คว า ม ส า ม า ร ถ คน เ ส มื อ น ไ ร
ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ
ขอ 106 นอกจากการพนจากตํา แหนง ตาม
วาระแล ว ผู ต รวจสอบกิ จ การจะพ น จาก
ตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่น
ตอประธานคณะผูตรวจสอบกิจ การหรือยื่นตอ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลวแตกรณี
(3) ที่ ป ระชุ ม ใหญ ข องสหกรณล งมติถ อด
ถอนผู ตรวจสอบกิ จ การซึ่ ง เปน บุค คลธรรมดา
หรื อ นิติ บุ คคล ออกจากตํา แหน ง ทั้ง คณะหรื อ
รายบุคคล
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ขอความใหม
(4) นายทะเบี ย นสหกรณ วิ นิ จ ฉั ย ว า ขาด
คุณสมบัติตามขอ 104 หรือลักษณะตองหามตาม
ขอ 105
ขอ 107 อํา นาจหนา ที่แ ละความรับผิดชอบ
ของผูตรวจสอบกิ จการ ผู ตรวจสอบกิจ การมี
อํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้ง ปวง
และตรวจสอบกิจการดานตางๆ ตามที่กําหนดไว
ในขอบังคับของสหกรณ โดยผูตรวจสอบกิจการ
ตอ งปฏิ บัติ ง านตามแนวปฏิบั ติ ก ารตรวจสอบ
กิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด
ขอ 108 ผูตรวจสอบกิจการ มีหนาที่รายงานผล
การตรวจสอบกิจการเปนลายลักษณอักษรเพื่อ
สรุ ป ผลการตรวจสอบ รวมทั้ ง ข อ สั ง เกตและ
ขอเสนอแนะที่เ ปนประโยชนเ สนอตอที่ป ระชุม
คณะกรรมการดําเนินการและที่ประชุมใหญของ
สหกรณ โดยให เ สนอผลการตรวจสอบกิจ การ
ดังตอไปนี้
( 1 ) ร า ย ง า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ กิ จ ก า ร
ประจําเดือน ใหผูตรวจสอบกิจการแจงผลการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมประจําเดือนในคราวตอไป
(2) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําป
ให ผู ต รวจสอบกิ จ การเสนอรายงานผลการ
ตร วจส อ บต อ ที่ ป ร ะชุ ม ให ญ ขอ ง สห ก ร ณ
...........(3) รายงานการตรวจสอบกรณีเรงดวน ใน
กรณีที่ผูตรวจสอบกิจการพบวามีเหตุการณที่อาจ
กอใหเ กิดความเสียหายแกส มาชิก ของสหกรณ
อยางรายแรง หรือสหกรณมีการปฏิบัติไมเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบี ย บ คํ า สั่ ง ประกาศหรื อ
คํ า แนะนํ า ของทางราชการ รวมทั้ ง ข อ บั ง คั บ
ระเบียบ มติที่ประชุม หรือคําสั่งของสหกรณจ น
กอใหเ กิดความเสียหายแกส มาชิก และสหกรณ
อยางรายแรง ใหผูตรวจสอบกิจการแจงผลการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการทันทีเพื่อ
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เหตุผลที่ขอแกไข
ดําเนินการแกไข รวมทั้งใหจัดสงสําเนารายงาน
ดัง กลา วตอสํา นัก งานตรวจบั ญ ชีส หกรณ และ
สํานักงานสหกรณจังหวัด หรือสํานักงานสงเสริม
สหกรณกรุงเทพมหานครโดยเร็ว
ขอ 109 ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการ
ดําเนินการแกไขของสหกรณ ตามรายงานการ
ตรวจสอบกิจ การขอ 108 และใหจัดสง สําเนา
รายงานผลการแกไ ขของสหกรณ แ ละผลการ
ติดตามของผูตรวจสอบกิจการตอสํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณและสํานักงานสหกรณจังหวัด หรือ
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร
ข อ 110 เข าร วมป ระชุ มคณะก รรม กา ร
ดําเนินการดําเนินการและเขารวมประชุม ใหญ
เพื่อชี้แจงรายงานการตรวจสอบกิจการที่นําเสนอ
ตอที่ประชุม
ขอ 111 ในการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบ
กิจการ ใหสหกรณมีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) อํ านวยความสะดวก ช วยเหลื อ ให คํ า
ชี้แจง พรอมทั้งจัดเตรียมขอมูล เอกสารหลักฐาน
ของสหกรณ และทรั พย สินต างๆ และใหค วาม
รว มมื อ แก ผู ตรวจสอบกิ จ การในการเข า ไปใน
สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทําการของ
สหกรณ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบกิจการ
(2) กําหนดวาระการประชุมใหผูตรวจสอบ
กิจการเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบกิจการ ขอสังเกต
และขอเสนอแนะ
(3) พิ จ ารณาปฏิ บั ติ ต ามข อ สั ง เกตและ
ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ เพื่อใหการ
ดําเนินกิจการของสหกรณ เปนไปโดยถูกตองตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของสหกรณ
หมายเหตุ เนื่องจากการแกไขทั้งหมดเกิน 5 ขอ ขึ้นไป จึงขอแกไขโดยการแกทั้งฉบับ
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………
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ระเบียบวาระที่ ระเบี
12ยพิบวาระที
จารณากำ
หนดระเบี
ยบว่ยบว
าด้าวดวยการสรรหาประธานกรรมการ
่ 12 พิจ�ารณากํ
าหนดระเบี
ยการสรรหาประธานกรรมการ
กรรมการดำ�เนินการ
และผูาเนิ้ตนรวจสอบกิ
จการจการ
พ.ศ.2561
กรรมการดํ
การ และผูตรวจสอบกิ
พ.ศ.2561
เพื่อใหการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพย
ตํารวจตรัง จํากัด ดําเนินไปดวยความเรียบรอยเปนผลดีตอสหกรณ มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 50 ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการสรรหาประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
กรณีมติที่ประชุมใหญ อนุมัติใหกําหนดระเบียบวาดวยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ
ดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561 ใหสหกรณมีคณะกรรมการเลือกตั้ง ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้ง
จากผูแทนสมาชิก จํานวนไมเกินเจ็ดคน โดยทําการเลือกกันเองเปนประธานหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน
ที่เหลือเปนกรรมการ
มติที่ประชุม เลือกตั้งผูแทนสมาชิกเปนคณะกรรมการเลือกตั้ง
1. .......................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................................
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด
วาดวยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๑
**************************
เพื่อใหการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย
ตํารวจตรัง จํากัด ดําเนินไปดวยความเรียบรอย เปนผลดีตอสหกรณ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ ๗๙ (๘) และ ขอบังคับขอ ๑๐๗ (๑๑)
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ ๕๐ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
ไดกําหนด ระเบียบวาดวยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๑
ดังตอไปนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวาระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด วาดวยการสรรหาประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ขอ ๒. ใหระเบียบนี้มีผลบังคับใชไดนับถัดจากวันที่ประชุมใหญมีมติใหความเห็นชอบ
ขอ ๓. ใหยกเลิกบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใด ซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบ
นี้แทน
ขอ ๔. ในระเบียบนี้
(๑) สหกรณ หมายถึง สหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด
(๒) คณะกรรมการดําเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
ตํารวจตรัง จํากัด
(๓) คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง หมายถึง บุคคลที่เปนสมาชิกสหกรณ เลือกจากที่ประชุมใหญ
ใหทํา หนา ที่ในการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดํา เนินการ ผูตรวจสอบกิจ การ สหกรณ ออมทรัพ ย
ตํารวจตรัง จํากัด
(๔) ประธานกรรมการ หมายถึ ง ประธานคณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรั พ ย
ตํารวจตรัง จํากัด
(๕) กรรมการดําเนินการ หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจตํารวจตรัง จํากัด
(๖) ผู ต รวจสอบกิ จ การ หมายถึ ง สมาชิ ก ของสหกรณ หรื อ บุ ค คลภายนอก หรื อ นิ ติ บุ ค คล
ซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด
(๗) สมาชิก หมายถึง สมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํารวจตรังจํากัด
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(๘) การแบงเขตสรรหา หมายถึง การแบงเขตเลือกตั้งตามหนวยสังกัดที่คณะกรรมการดําเนินการ
ไดกําหนดไวในระเบียบนี้
(๙) การเลือกตั้งโดยวิธีแ บงเขตเรีย งเบอร หมายถึง มีก ารแบง ผูส มัครผูแทนสมาชิก แยกเป น
แตละเขต ผูแทนสมาชิกในแตละเขตสามารถเลือกผูสมัครไดทุกเขตไมเกินจํานวนกรรมการดําเนินการที่วางลงใน
แตละเขต สําหรับการเลือกตั้งในแตละป
(๑๐) การเลือกตั้งโดยวิธีรวมเขตเรีย งเบอร หมายถึง ไมมีการแบง ผูส มัครออกเปนแตล ะเขต
แตมีก ารแบง ผูแทนสมาชิก แยกเปนแตล ะเขต ผูแทนสมาชิก ในแตล ะเขตสามารถเลือกผูส มัครไดไมเ กินจํานวน
ของตําแหนงที่วาง สําหรับการเลือกตั้งในแตละป
ขอ ๕. ใหประธานคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง รักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปญ หาเกี่ยวกับ การปฏิบัติ หรือการตีความตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการ
เลือกตั้งเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
หมวดที่ ๒
การแบงเขต และการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ
ขอ ๖. เขตสรรหาที่ ๑ มี ขาราชการบํานาญ เลือกกรรมการไดจํานวน ๑ คน
ขอ ๗. เขตสรรหาที่ ๒ มี ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง พิสูจนหลักฐาน เลือกกรรมการไดจํานวน ๒ คน
ขอ ๘. เขตสรรหาที่ ๓ มี สภ.เมืองตรัง สภ.หนองตรุด สภ.บานคลองเต็ง เลือกกรรมการไดจํานวน ๒ คน
ขอ ๙. เขตสรรหาที่ ๔ มี สภ.กันตัง สภ.บานโคกยาง เลือกกรรมการไดจํานวน ๑ คน
ขอ ๑๐. เขตสรรหาที่ ๕ มี สภ.หวยยอด เลือกกรรมการไดจํานวน ๑ คน
ขอ ๑๑. เขตสรรหาที่ ๖ มี สภ.ยานตาขาว เลือกกรรมการไดจํานวน ๑ คน
ขอ ๑๒. เขตสรรหาที่ ๗ มี สภ.ปะเหลียน เลือกกรรมการไดจํานวน ๑ คน
ขอ ๑๓. เขตสรรหาที่ ๘ มี สภ.นาโยง เลือกกรรมการไดจํานวน ๑ คน
ขอ ๑๔. เขตสรรหาที่ ๙ มี สภ. สิเกา เลือกกรรมการไดจํานวน ๑ คน
ขอ ๑๕. เขตสรรหาที่ ๑๐ มี สภ. รัษฎา เลือกกรรมการไดจํานวน ๑ คน
ขอ ๑๖. เขตสรรหาที่ ๑๑ มี สภ.วังวิเศษ สภ.เขาวิเศษ เลือกกรรมการไดจํานวน ๑ คน
ขอ ๑๗. เขตสรรหาที่ ๑๒ มี สภ.หาดสําราญ เลือกกรรมการได จํานวน ๑ คน
ขอ ๑๘.. การสรรหาตําแหนงประธานกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ใหใชวิธีการสรรหาแบบรวมเขต
เรียงเบอร
ขอ ๑๙. การสรรหาตําแหนงกรรมการดําเนินการ ใหใชวิธีการสรรหาแบบแบงเขตเรียงเบอร โดย เรียงลําดับ
เขตเลือกตั้ง
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หมวดที่ ๓
คุณสมบัติ การไดมา และองคประกอบ ของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
ขอ ๒๐. คุณสมบัติของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
(๑) เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด
(๒) มีความซื่อสัตยสุจริต
(๓) ไมเปนผูมีคุณสมบัติตองหามตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
(๔) ไมเปนกรรมการดําเนินการ หรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
(๕) ไมอยูในระหวางเปนคูกรณีพิพาทคดีความใดๆ ในชั้นศาลกับสหกรณเกี่ยวกับคดีอาญา คดีแพง
คดีปกครอง หรือคดีอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๒๑. ใหสหกรณมีคณะกรรมการเลือกตั้ง ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากผูแทนสมาชิก จํานวนไมเกินเจ็ดคน
โดยทําการเลือกกันเองเปน ประธานหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน ที่เหลือเปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการเลือกตั้งสามารถแตงตั้งผูชวยในการเลือกตั้งไดเทาทีจ่ ําเปน แตไมเกินสิบคน
ขอ ๒๒. กําหนดเวลาอยูในตําแหนงคณะกรรมการเลือกตั้ง มีวาระอยูในตําแหนงคราวละหนึ่ง ป นับแตวัน
เลือกตั้ง เมื่อครบกําหนดแลวหากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งชุดใหม ก็ใหกรรมการชุดเดิมรักษาการ
จนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม
หมวดที่ ๔
องคประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดํารงตําแหนงของประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ
ขอ ๒๓. องคประกอบของคณะกรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ จํานวนหนึ่งคน ใหเลือกตั้งจากสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามระเบียบนี้
(๒) กรรมการดําเนินการจํานวนสิบสี่คน ใหเลือกตั้งจากสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามระเบียบนี้
(๓) ผูตรวจสอบกิจการ ใหสรรหาจากสมาชิกของสหกรณ จํานวนสองคน
ขอ ๒๔. คุณสมบัติผูสมัครเปนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
(๑) ตองไมเ คยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ ความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๒) ตองไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
(๓) ตองไมเ คยถูก ใหพนจากตําแหนง กรรมการ หรื อมีคําวินิจ ฉัย เปนที่สุดใหพ นจากตําแหน ง
กรรมการ ตามมาตรา ๒๒(๔) แหง พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
(๔) ตองไมเ คยถูก ที่ป ระชุม ใหญมีม ติใหถอดถอนออกจากตําแหนง กรรมการ เพราะเหตุทุจ ริต
ตอหนาที่
(๕) ตองไมผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวา เงินตน หรือดอกเบี้ยถึงวันเลือกตั้ง เวนแตการผิดนัด
นั้น มิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง
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(๖) ตองไมเปนเจาหนาที่ประจําในสหกรณแหงนี้
(๗) ตองไมเปนคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๘) กรรมการดําเนินการสหกรณ ที่จะสมัครประธานกรรมการ หากยังมีวาระการดํารงตําแหนง
กรรมการในปถัดไปอีก ใหลาออกจากกรรมการกอนวันเปดรับสมัคร
ขอ ๒๕. ผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) เปนสมาชิกของสหกรณนั้น หรือ บุคคลภายนอกที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ
(๒) ผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่
ไดรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ขอ ๒๖. ผูตรวจสอบกิจการตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับ
งานสอบบัญชีของสหกรณในปบัญชีนั้น
(๒) เปนกรรมการของสหกรณนั้น เวนแตไดพนจากตําแหนงกรรมการมาแลวไมนอยกวา
สองปบัญชีของสหกรณ
(๓) เปนคูสมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือ ผูจัดการ หรือ เจาหนาที่ของ
สหกรณนั้น
(๔) เปนผูจัดการหรือเจาหนาที่สหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น หรือเคยถูกใหออกจาก
ตําแหนงผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น ฐานทุจริตตอหนาที่
(๕) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๖) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตตอหนาที่
(๘) เคยถูกใหพนจากตําแหนงหรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพน
จากตําแหนงกรรมการ หรือผูตรวจสอบกิจการของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น
(๙) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนจากตําแหนงกรรมการ หรือ ผูตรวจสอบกิจการ
เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น
(๑๐) เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น
(๑๑) เปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
(๑๒) เปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผูสอบบัญชี
ภาคเอกชนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ
(๑๓) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ
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ขอ ๒๗. วาระการดํารงตําแหนง
(๑) ประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนงไดคราวละสองป นับ
แตวันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งป นับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนง
เปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมด โดยวิธีจับฉลาก และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนง
ตามวาระ กรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ในกรณีทีมีก ารเลือกตั้ง กรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการดําเนินการ
สหกรณที่ไดรับเลือกตั้ง อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน
(๒) ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนงไดคราวละหนึ่งป และอาจไดรับเลือกตั้งอีกได
(๓) ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบสหกรณ อาจพนจากตําแหนงกอน
ครบวาระตามขอบังคับของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๗๖
หมวดที่ ๕
หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่ง ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ
ขอ ๒๘. เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม ใหสมาชิกเลือกคณะกรรมการเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญ เพื่อกําหนดรายละเอียดการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
ใหสอดคลองกับระเบียบ ขอบังคับ และ พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการเลือกตั้ง ตอ งจัด และดํา เนิ นการใหมี ก ารเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการ
ดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ในวันประชุมใหญสามัญประจําป
ขอ ๒๙. ใหป ระธานกรรมการเลือกตั้ง หรือตัวแทน แจง ผลการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการ
ดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ในวันประชุมใหญสามัญประจําป และใหติดประกาศไวที่สหกรณหนึ่งชุด
ขอ ๓๐. การกําหนดเขตของผูสมัครเปนกรรมการดําเนินการในแตละเขตใหถือเอาสถานที่ป ฏิบัติห นาที่
ราชการที่ตั้งของหนวยงานที่ผูสมัครสังกัดอยูในขณะนั้นเปนหลัก
ขอ ๓๑. วิธีการรับสมัคร วิธีการเลือกตั้ง จํานวนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบ
กิจการที่ตองมีการเลือกตั้ง ตลอดจนกําหนด วัน เวลา ในการยื่นใบสมัคร วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้งใหเปนไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการเลือกตัง้
การเลือกตั้งใหใชวิธีการลับโดยการใชบัตรเลือกตั้งหรือวิธีการใชเครื่องลงคะแนน
ขอ ๓๒. ใหคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งเปนผูรับสมัคร และประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธาน
กรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ โดยติดประกาศไวที่สํานักงานของสหกรณ ไมนอยกวาสิบหา
วันกอนการเลือกตั้งและใหติดประกาศไวที่หนวยเลือกตั้งในวันเลือกตั้งดวย
กอนการลงคะแนนเลือกตั้ง หากผูสมัครทานใดมีคําสั่งแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนง นอกพื้นที่จังหวัด
ตรัง หรือ เสียชีวิต ใหถือวาผูนั้นขาดคุณสมบัติ ไมมีสิทธิเขารับการสรรหา หากไมมีผูสมัครทานอื่น ใหคณะกรรมการ
เลือกตั้งรีบดําเนินการใหไดตัวผูสมัครในเขตสรรหานั้น โดยใหเสร็จสิ้นกอนวันเลือกตั้ง
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ขอ ๓๓. เมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ไดรับ ใบสมัครไวแลว ใหก รรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผูส มัคร
หากมีผูสมัครที่มีคุณสมบัติครบถวน ก็จัดใหมีการเลือกตั้ง
เมื่อกรรมการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลวปรากฏวาผูสมัครทานใดขาดคุณสมบัติ
ใหประธานคณะกรรมการเลือกตั้งแจงใหผูสมัครนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการเลือกตั้งถือเปนที่สุด
ขอ ๓๔. การกําหนดหมายเลขประจําตัวผูสมัคร ใหกําหนดตามลําดับที่ยื่นใบสมัคร หากผูสมัครยื่นใบสมัคร
พรอมกันก็ใหกําหนดหมายเลขประจําตัวผูสมัครโดยวิธีจับฉลาก
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด
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แบบปจจุบัน
แบบรวมเขต
แบบแบงเขต
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๒
การแบงเขต และการสรรหาประธานกรรมการ
การแบงเขต และการสรรหาประธานกรรมการ
การแบงเขต และการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ
กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ
กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ
ดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ
ขอ ๖. เขตสรรหาที่ ๑ มี ขาราชการบํานาญ
ขอ ๖. เขตสรรหาประธานกรรมการ
ขอ ๖. เขตสรรหาที่ ๑ มีขาราชการบํานาญ เลือก
เลือกกรรมการไดจํานวน ๑ คน
ขอ ๗. เขตสรรหากรรมการ
กรรมการไดจํานวน ๑ คน
ขอ ๗. เขตสรรหาที่ ๒ มี ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ขอ ๘. เขตสรรหาผูตรวจสอบกิจการ
ขอ ๗. เขตสรรหาที่ ๒ มี ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง เลือก
ขอ ๙. การสรรหาตําแหนง ประธาน กรรมการ กรรมการไดจํานวน ๑ คน
พิสูจนหลักฐาน เลือกกรรมการไดจํานวน ๒ คน
ขอ ๘. เขตสรรหาที่ ๓ มี สภ.เมืองตรัง เลือกกรรมการได
ขอ ๘. เขตสรรหาที่ ๓ มี สภ.เมืองตรัง สภ.หนองตรุด และผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ใหใชวิธีการสรรหา
สภ.บานคลองเต็ง เลือกกรรมการไดจํานวน ๒ คน
แบบรวมเขตเรียงเบอร
จํานวน ๑ คน
ขอ ๙. เขตสรรหาที่ ๔ มี สภ.กันตัง สภ.บานโคกยาง
ขอ ๙. เขตสรรหาที่ ๔ มี สภ.กันตัง สภ.บานโคกยาง
เลือกกรรมการไดจํานวน ๑ คน
เลือกกรรมการไดจํานวน ๑ คน
ขอ ๑๐. เขตสรรหาที่ ๕ มี สภ.หวยยอด เลือก
ขอ ๑๐. เขตสรรหาที่ ๕ มี สภ.หวยยอด เลือกกรรมการได
กรรมการไดจํานวน ๑ คน
จํานวน ๑ คน
ขอ ๑๑. เขตสรรหาที่ ๖ มี สภ.ยานตาขาว เลือก
ขอ ๑๑. เขตสรรหาที่ ๖ มี สภ.ยานตาขาว เลือกกรรมการได
กรรมการไดจํานวน ๑ คน
จํานวน ๑ คน
ขอ ๑๒. เขตสรรหาที่ ๗ มี สภ.ปะเหลียน เลือก
ขอ ๑๒. เขตสรรหาที่ ๗ มี สภ.ปะเหลียน เลือกกรรมการได
กรรมการไดจํานวน ๑ คน
จํานวน ๑ คน
ขอ ๑๓. เขตสรรหาที่ ๘ มี สภ.นาโยง เลือกกรรมการ
ขอ ๑๓. เขตสรรหาที่ ๘ มี สภ.นาโยง เลือกกรรมการได
ไดจํานวน ๑ คน
จํานวน ๑ คน
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แบบปจจุบัน
ขอ ๑๔. เขตสรรหาที่ ๙ มี สภ. สิเกา เลือกกรรมการ
ไดจํานวน ๑ คน
ขอ ๑๕. เขตสรรหาที่ ๑๐ มี สภ. รัษฎา เลือก
กรรมการไดจํานวน ๑ คน
ขอ ๑๖. เขตสรรหาที่ ๑๑ มี สภ.วังวิเศษ
สภ.เขาวิเศษ เลือกกรรมการไดจํานวน ๑ คน
ขอ ๑๗. เขตสรรหาที่ ๑๒ มี สภ.หาดสําราญ
เลือกกรรมการได จํานวน ๑ คน
ขอ ๑๘. การสรรหาตํ า แหน ง ประธานกรรมการ
ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ใหใชวิธีการสรรหาแบบรวม
เขตเรียงเบอร
ขอ ๑๙.การสรรหาตําแหนงกรรมการดําเนินการ ใหใช
วิธีการสรรหาแบบแบงเขตเรียงเบอร โดย เรียงลําดับเขต
เลือกตั้ง

แบบรวมเขต

แบบแบงเขต
ขอ ๑๔. เขตสรรหาที่ ๙ มี สภ. สิเกา เลือกกรรมการได
จํานวน ๑ คน
ขอ ๑๕. เขตสรรหาที่ ๑๐ มี สภ. รัษฎา เลือกกรรมการได
จํานวน ๑ คน
ขอ ๑๖. เขตสรรหาที่ ๑๑ มี สภ.วังวิเศษ สภ.เขาวิเศษ
เลือกกรรมการไดจํานวน ๑ คน
ขอ ๑๗. เขตสรรหาที่ ๑๒ มี สภ.หาดสําราญ
พิสูจนหลักฐาน เลือกกรรมการได จํานวน ๑ คน
ขอ ๑๘. เขตสรรหาที่ ๑๓ มี สภ.บานในควน
สภ.บานหนองเอื้อง เลือกกรรมการได จํานวน ๑ คน
ขอ ๑๙. เขตสรรหาที่ ๑๔ มี สภ.บานคลองเต็ง
สภ.หนองตรุด เลือกกรรมการได จํานวน ๑ คน
กรรมการของเขตสรรหาที่ ๑๓ สภ.บานในควน
สภ.บานหนองเอื้อง ใหแยกมาจากกรรมการในสวนของ
ตํารวจภูธรจังหวัดตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง และ
พิสูจนหลักฐานตรัง เดิม จํานวน ๑ คน
กรรมการของเขตสรรหาที่ ๑๔ สภ.บานคลองเต็ง
สภ.หนองตรุด ใหแยกมาจากกรรมการในสวนของ สภ.เมืองตรัง
สภ.บานคลองเต็ง สภ.หนองตรุด เดิม จํานวน ๑ คน
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แบบปจจุบัน

แบบรวมเขต

แบบแบงเขต
โดยใหมีผลบังคับใชหลังจากที่ไดรับความเห็นชอบใหใชระเบียบนี้
จากที่ประชุมใหญ และตําแหนงกรรมการเดิมหมดวาระ
ขอ ๒๐. การสรรหาตําแหนงประธานกรรมการ ผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณ ใหใชวิธีการสรรหาแบบรวมเขตเรียงเบอร
ขอ ๒๑. การสรรหาตําแหนงกรรมการดําเนินการ ใหใช
วิธีการสรรหาแบบแบงเขตเรียงเบอร โดยเรียงลําดับเขตเลือกตั้ง
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ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาโอนปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝาก
ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาโอนปดบัญชีเงินฝากออมทรั
นฝากออมทรัพยพิเศษ
้ ประกันพเข้ยาและเงิ
ออมทรัพย์พิเศษกองทุ
น
ผู
ค
้
�
ำ
บั
ญ
ชีทุนสำ�รอง
กองทุนผูค้ําประกันเขาบัญชีทุนสํารอง
ตามที่ สหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด ไดกําหนดระเบียบวาดวยกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน
หนี้เงินกูสามัญ พ.ศ. 2548 ตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน 2548 โดยรายไดมาจากเงินสมทบของสมาชิก รอยละ 0.3
ของเงินกู ,เงินรับสุทธิ และคาธรรมเนียมการกูสามัญไดนําเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยกองทุนผูค้ําประกัน และ
บัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษกองทุนผูค้ําประกัน
ตอมา สหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด ไดยกเลิกระเบียบดังกลาวขางตนและไดกําหนดระเบียบ
วาดวยกองทุนเสริมสรางความมั่นคงใหกับสมาชิก พ.ศ. 2554 ตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 2554 จากการยกเลิก
ระเบียบวาดวยกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันหนี้เงินกูสามัญ พ.ศ. 2548 จะตองคืนเงินใหกับสมาชิกในสวนของ
เงินสมทบ และเมื่อการดําเนินการจายคืนสมาชิก แลวยัง เหลือเงินในบัญ ชีเ งินฝากทั้ง สองบั ญ ชี จํานวน
510,607.19 บาท จึง เห็นควรปดบัญ ชีทั้ง สองเนื่องจากไดมีก ารยกเลิก ระเบียบวาดวยกองทุนชวยเหลือ
ผูค้ําประกันหนี้เงินกูสามัญ พ.ศ. 2548 และโอนเงินจํานวนดังกลาวเปนทุนสํารองของสหกรณตอไป
มติที่ประชุม........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที
่ 14 ่ 14เรื่อเรืงอื
ระเบียบวาระที
่องอื่น่น ๆๆ
เรื่องที่ 1 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
เรื่องที่ 2 ................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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ยบวาระที
่ 15 รับรองรายงานการประชุมใหญ
สามัญส
ประจํ
ป 2560
ระเบียบวาระทีระเบี่ 15
รับรองรายงานการประชุ
มใหญ่
ามัาญ
ประจำ�ปี 2560
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
..................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณประจําป 2560
...................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการประจําป 2561
...................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป 2561
...................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําป 2560
..................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ประจําป 2560
..................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําป 2561
..................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณากําหนดวงเงินกูยืม หรือค้ําประกันประจําป 2561
..................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2560
..................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตและกําหนดคาธรรมเนียม
การสอบบัญชีสหกรณ ประจําป 2561
..................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
..................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณากําหนดระเบียบวาดวยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561
..................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาโอนปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
กองทุนผูค้ําประกันเขาบัญชีทุนสํารอง
..................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
..................................................................................................................................
มติที่ประชุม........................................................................................................................................
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คําสั่งสหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด
ที่ 1/2561
เรื่อง แตงตั้งผูแทนสมาชิกเพื่อเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2560
********************************
ตามที่ สหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด ไดมีประกาศเรื่อง กําหนดวันรับสมัครผูแทนประจําป
2561 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 แจงใหสมาชิกสังกัดตางๆ สมัครเขารับการเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกใน
สังกัดของตนเอง เพื่อเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2560 นั้น
บัดนี้ การดําเนินการตามประกาศดังกลาวขางตนเสร็จเรียบรอยแลว สหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง
จํากัด จึงขอแตงตั้งผูแทนสมาชิกเพื่อเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1. สังกัดเจาหนาที่
1. นางสาวอมรา ทาจีน
2. สังกัดขาราชการบํานาญ
1. ร.ต.ท.อํานวย เสงสุน
2. พ.ต.อ.จรัส ศิริพันธ
3. ร.ต.ต.จเร ทองงาม
4. ร.ต.ท.สุวรรณ เครือทอง
5. ร.ต.ท.วินัย สุวรรณจันทร
6. ด.ต.วรายุทธ ศักดิ์สุวรรณ
7. ร.ต.ท.นิยม ไทรแกว
8. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ เทพาอมรเดช
9. ร.ต.ท.สรสิทธิ์ สงแสง
10. ด.ต.บัญชา เมืองพูล
11. ด.ต.ภาวะ คงชัย
12. ด.ต.ยงยุทธ เลาสม
13. ร.ต.ต.เวช ประมวนสิน
14. ด.ต.อรุณ จรูญศักดิ์
15. ร.ต.ท.วรเชษฐ แกวเพ็ง
16. ด.ต.ดวง ปยะเขต
17. พ.ต.ท.ธรรมศักดิ์ สุรสินธุ
18. พ.ต.ท.ประเวียง ชูมาก
19. ร.ต.ท.มนัส โจงจาบ
20. ด.ต.ประกอบ โตสุจริตธรรม
21. ร.ต.ท.โสภณ สิงหขาว
22. ด.ต.ชม คงสุข
23. ด.ต.สําราญ รองเดช
24. ด.ต.สมเกียรติ สถิตยธรรม
25. ร.ต.ท.อรุณ หิรัญรัตน
26. ด.ต.ณรงค ธรรมหิเวศน
27. ร.ต.ท.วิชิต เพชรสุวรรณ
28. ร.ต.ท.เคลา รัตโน
29. ร.ต.อ.เจอ พรหมสังข
30. ร.ต.ท.สัมผัส โนนทิง
31. ร.ต.ท.บุญสิน คงแคลว
32. ร.ต.ต.ทรงเกียรติ รักษารักษ
33. ร.ต.ท.นิวัฒน แกวสามเขียว
34. ร.ต.ท.ธวัชชัย พานิชย
35. ร.ต.ท.สุพิศ ฤทธิรัตน
36. ร.ต.ต.สมจิต พรหมพงศธร
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37. ร.ต.ต.จเร ซุนสั้น
39. ด.ต.สมนึก เอียดแกว
41. ร.ต.ต.สุบิน รัตนพันธุ
43. ด.ต.มานิต นวลนาค
45. ร.ต.ท.ประเวทย ผาสุข
47. ด.ต.เทิดศักดิ์ พลประสิทธิ์
49. ด.ต.สมพร มาเพิ่ม
51. ร.ต.ต.เคียง ดิสสระ
53. ร.ต.ต.สมพงศ หนูวุน
55. ร.ต.ท.อํานวย ทองแยม
57. ร.ต.ท.จําลอง พลายดวง
59. ร.ต.ต.สวางจิต แกวมณี
61. ร.ต.อ.มณเฑียร แกนอิน
63. ด.ต.ฟอง สวัสดิ์รักษา
65. ร.ต.ท.เสริม อัตบุตร
67. ร.ต.ต.กฤษดา เอ็ม เอ็ม
69. ด.ต.เชื้อ ชัยทอง
71. ร.ต.ต.สมบูรณ ทับเที่ยง
3. สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดตรัง
1. พ.ต.ท.หญิง ปรีดา มะยายอ
3. ร.ต.อ.หญิง ธัตนาวรรณ เกตดวง
5. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน ทองฤทธิ์
7. พ.ต.ต.หญิง ปราณีต ศรีแกวคง
9. ด.ต.สุทธิณัฐ เสงรอด
4. สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองตรัง
1. ร.ต.ท.พิศิษฐ แจงประจักษ
3. ด.ต.ธีรพันธ รัตนโชติ
5. ด.ต.หญิง สุภาพร ปลอดทอง
7. ด.ต.กริชวัชร พูลยิ้ม
9. ร.ต.ต.วิทวัฒน สีใส
11. ร.ต.ท.ประยูร รักไทย
13. ด.ต.สามารถ ศรทอง
15. จ.ส.ต.มนัสพงศ ใจตรง
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38. ร.ต.ท.ณรงค ทองฤทธิ์
40. ร.ต.ท.สุธรรม จันทรสวาง
42. ร.ต.ท.เนรมิตร สุรสินธุ
44. ร.ต.ต.เสรี แกวแจง
46. ร.ต.ท.วินิต วิสมิตนันทน
48. ด.ต.ประกอบ วงศวิวัฒน
50. ด.ต.ปรารภ ชวยสงค
52. ด.ต.บรรจบ เวชการ
54. ร.ต.ท.ปรีดา นาคชวย
56. ร.ต.ท.ธวัช ยั่งยืน
58. พ.ต.อ.ประธีป เทพไชย
60. ด.ต.บุญภูมิ ชูใจ
62. ด.ต.สุรินทร แกวแทน
64. ร.ต.ต.โกมล พรหมทอง
66. พ.ต.ท.ธเนศ แสงทอง
68. ด.ต.ปรีดา ชนะภัย
70. ด.ต.โกศล ธนูศิลป

2. พ.ต.ท.ธวัช ขายมาน
4. ร.ต.อ.หญิง ทิพยวรา รอดริน
6. ร.ต.อ.หญิง ภาวิณี ดวงนุย
8. พ.ต.ท.หญิง อุไรวรรณ จันทสุวรรณ

2. ร.ต.ท.ประยูร ขวัญแกว
4. ด.ต.สมยศ เส็นสด
6. ด.ต.สุรศักดิ์ รักใหม
8. พ.ต.ท.สมการณ สมาพงศ
10. ด.ต.ปรีชา เสียมไหม
12. ด.ต.สุทธิพร สุภารัตนชัย
14. ด.ต.ปกรณ จุทอง
16. ด.ต.ไพศาล สมาธิ
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5.

6.

7.

8.

17. ด.ต.นิติพันธ เทพขจร
19. ร.ต.อ.อัครวัสส จันทรเขียว
21. ด.ต.สมพร ไกรเทพ
23. จ.ส.ต.พีระพงษ คงรักที่
25. ร.ต.อ.วีรชัย หนูชู
27. ด.ต.เอกศิษฐ วงศอากนิษฐ
29. ด.ต.หญิง จันจิรา เส็นบัตร
31. ร.ต.ท.บุญสนอง เต็มพรอม
33. ด.ต.หญิง ชุตมิ า กมลสิงห
35. ด.ต.พเนิน นวลนิ่ม
37. ด.ต.สถาพร ถาวโร
39. ด.ต.สมเดช นามเสน
สังกัดสถานีตํารวจภูธรนาโยง
1. ด.ต.สุวัฒน เอียดสง
3. ด.ต.เสรีย สมพงค
5. ร.ต.ท.ทวิช ขุนยัง
7. ร.ต.ท.ไพศาล ทองมณี
9. ด.ต.ประสิทธิ์ ขําเกลี้ยง
11. ด.ต.สายัณห บุรีภักดี
13. จ.ส.ต.หญิง สุริษา พลฤทธิ์
สังกัดสถานีตํารวจภูธรบานคลองเต็ง
1. ด.ต.สุนทร คงจริง
3. ร.ต.ต.สุเทพ จําปา
5. ด.ต.อภิเชฐ เพชรไข
7. ร.ต.ท.ศรายุทธ รามศรี
สังกัดสถานีตํารวจภูธรหนองตรุด
1. ด.ต.ณัฐพล นวลทอง
3. ด.ต.สมพร กุงทอง
5. ด.ต.ธนาชัย จํานงค
สังกัดสถานีตํารวจภูธรบานโคกยาง
1. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ
3. ร.ต.อ.อนุสรณ เยาดํา
5. ด.ต.ฤทธิชัย จันทรเกษม

18. ส.ต.ต.เกรียงศักดิ์ สุขตลอดยิ่งขึ้น
20. ด.ต.จําลอง แกวพิทักษ
22. ด.ต.ไวยเดช ศรมณี
24. ด.ต.หญิง นงเยาว ชูทิพย
26. ด.ต.อนนท ดําเกาะ
28. ร.ต.อ.ยุคล ทองคง
30. ร.ต.ท.ประสิทธิ์ บินรินทร
32. ด.ต.อินทร คงทอง
34. จ.ส.ต.หญิง ชลิดา สายบุดดี
36. ร.ต.อ.พรศักดิ์ โออินทร
38. พ.ต.ต.แสวง เปรมปรัชชา

2. ด.ต.บุญเลิศ เพ็ชรทิพย
4. ด.ต.เดชา ชูตรัง
6. ร.ต.อ.ประหยัด ศรีจันทร
8. ร.ต.อ.หญิง พรรณี กลางาม
10. ด.ต.สิริรัฐ เลื่อนแกว
12. ด.ต.หญิง วลัญชรัตน ใหมศรีดี
14. ด.ต.วัชระ ขวัญแยม
2.
4.
6.
8.

ร.ต.ต.หญิง ชฎาพร เพชรขาวชวย
ด.ต.นิวัตน เมืองหนู
ด.ต.จตุรภัทร ยังเจริญ
ด.ต.เจริญศักดิ์ ไชยโยธา

2. ด.ต.รัฐกาญจน รามแกว
4. ร.ต.ท.ธวัฒชัย สุวรรณเรืองศรี
6. ด.ต.ศราวุธ จันทรสังข
2. ร.ต.อ.บุญเลิศ หวานแกว
4. ร.ต.ท.จรัญ พรหมศร
6. ด.ต.วิทูล หวังสม
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9. สังกัดสถานีตํารวจภูธรเขาวิเศษ
1. พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง
3. ร.ต.อ.สุกิจ สงเทพ
5. ส.ต.ต.ธวัช สุขขะ
10. สังกัดสถานีตํารวจภูธรหวยยอด
1. ร.ต.อ.นิวัตน ทรัพยทักษิณ
3. ด.ต.ณรงค ทองทรัพย
5. ด.ต.วินัย เศียรอุน
7. ร.ต.อ.หญิง รัณพิสชา รอดริน
9. ร.ต.ท.สมบัติ แกวการดี
11. ด.ต.สุชาติ หมื่นศรีแกม
13. ร.ต.ท.หญิง ประภา จวบอรุณ
15. ด.ต.สมคิด พรมขวัญ
17. ด.ต.ปรีชา ผกาแกว
19. ด.ต.ไพรัช ปจฉิมวาทิน
21. ร.ต.ท.ฉลาด ศักดิ์ชัยนันท
23. ด.ต.อํานวย ไชยศร
11. สังกัดสถานีตํารวจภูธรปะเหลียน
1. พ.ต.ท.หญิง พรฤดี ยิ่งยง
3. ร.ต.ท.นิพล เพชรสามสี
5. ส.ต.ต.มงคล แยมบุญชู
7. ร.ต.อ.ดํารงวิทย ปานสังข
9. ด.ต.สมศักดิ์ รัตนวิโรจน
11. ด.ต.วริทธิ์นันท เสนอินทร
13. ด.ต.อาวุธ เกิดดวง
15. ร.ต.ต.คะนอง ศรีเทพ
12. สังกัดสถานีตํารวจภูธรบานหนองเอือ้ ง
1. พ.ต.ท.สุรินทร ฤทธิศักดิ์
3. ด.ต.ทรงพร ศักดิ์แกว
5. ด.ต.วุฒิศักดิ์ หอยสังข
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2. พ.ต.ท.ชาติชาย วงษปญญา
4. พ.ต.ท.พงษศักดิ์ กาญจนพันธ
6. ด.ต.พัชศักดิ์ ทองพิจิตร
2. ร.ต.ท.โพยม สุขะพัฒน
4. ด.ต.บุญรอด ชุมชื่น
6. พ.ต.ท.หญิง ปาริชาต สมจริง
8. ด.ต.ศรีเทพ เพชรแกว
10. ด.ต.อภินันท จีนชาวนา
12. ด.ต.หญิง พยุงศรี พันฤทธิ์ดํา
14. ร.ต.ท.สหชัย ลิ่วชัยชาญ
16. ด.ต.วรทัต เลิศสกุลจินดา
18. ด.ต.จารุพงษ พิณกลับ
20. ด.ต.อภิชัย เฉลียวปญญาวงศ
22. ร.ต.อ.ประคอง นุนดํา
24. ร.ต.อ.ชาคริต หนูวิลัย
2. ร.ต.ท.อนันต มาทรัพย
4. ด.ต.ณรงค แกวดวง
6. ร.ต.ต.ณรงค เพ็ญนิ่ม
8. ร.ต.ท.ชาญชัย สุวรรณรัตน
10. ด.ต.สุเทพ คงรอด
12. ด.ต.ไพศาล สุขสม
14. ร.ต.ท.สุไลมาน หลังเถาะ

2. ร.ต.อ.วังไพร ศรีวุน
4. ด.ต.มนูญ สุขเกษม
6. ด.ต.สุมาโนช ไกรเทพ
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13. สังกัดกองกํากับการสืบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดตรัง
1. ด.ต.กิตติ รัตนคํา
3. ด.ต.สมชาย วรรณศิลป
5. ด.ต.รังสิต ศรีละมุล
7. ด.ต.ไวภพ ตันพลัง
9. ด.ต.อนุชา อนันตกุล
11. ด.ต.ภาณุพงศ คงชีภา
14. สังกัดสถานีตํารวจภูธรรัษฎา
1. พ.ต.ท.บุญชาย พราหมเภทย
3. ร.ต.อ.สมใจ โปซิว
5. ร.ต.ท.อราม กําลังเกื้อ
7. ด.ต.ภัยสิทธิ์ จงบุรี
9. ด.ต.ปรารถนา ฟุกลอย
11. ส.ต.ต.นันทภพ บัวจีน
15. สังกัดสถานีตํารวจภูธรหาดสําราญ
1. ด.ต.วิทวัส ชัยศิริ
3. ด.ต.สมพร บริมาตุ
5. ด.ต.สุนันท ทองเยาว
7. ส.ต.ต.ธีรวรรธน สิทธิฤกษ
16. สังกัดสถานีตํารวจภูธรวังวิเศษ
1. พ.ต.ท.สุรชาติ บุญโรจนพงศ
3. ร.ต.อ.ชัยพจน กาญจนะ
5. ร.ต.ท.เสนอ ดําสิโก
7. ร.ต.ท.บัญชา นิสัยดี
9. ร.ต.ท.นิพนธ นันทรัตน
11. ด.ต.เสรี กลิ่นจันทร
17. สังกัดสถานีตํารวจภูธรยานตาขาว
1. พ.ต.อ.ภวัต ประชาญสิทธิ์
3. ร.ต.อ.กัมปนาท เมืองทองออน
5. ด.ต.สมศักดิ์ ยิ้มยอง
7. ด.ต.พยูน นวลแกว
9. ด.ต.ปฏิการ ยูงมณีรัตน
11. ด.ต.สายัณ จิตราภิรมย

2. ด.ต.พิตรพิบูล บุญขัน
4. ด.ต.เจริญรัชต ทองจีน
6. ด.ต.นริศ โสะหาบ
8. ร.ต.ท.ชัชนันท อีนหมัน
10. ร.ต.ท.ธนวัฒน ทองนุย
12. ด.ต.วิชัย น้ําผุด
2. พ.ต.ท.ไพโรจน ชูทอง
4. ร.ต.ท.อรุณ มิตรมุสิก
6. ร.ต.ท.มงกุฎ ทวีสุข
8. ด.ต.หญิง ปยนาถ ทองทิพย
10. ด.ต.เอกพงษ พิทักษ

2. ด.ต.วีระวุฒิ ลิ่มวัน
4. ด.ต.สานิต เวชภักดิ์
6. ส.ต.ต.สิทธิรัตน เรืองสุวรรณ

2. พ.ต.ท.สุนันท สมบูรณ
4. ร.ต.ท.บุญฤทธิ์ ขวัญเกลี้ยง
6. ร.ต.ท.สมนึก เผือกทิพย
8. ร.ต.ท.สุวนัย สุขะเกตุ
10. ด.ต.สมปอง สุดเอื้อม

2. พ.ต.ท.นรา ฉิมแสง
4. พ.ต.ท.ทรงวุฒิ ศรีอาราม
6. ด.ต.วิเชียร ขาวคง
8. ด.ต.ศุภฤกษ เพชรชนะ
10. ด.ต.ไพสณห เศษคง
12. ด.ต.นุกูล ใจตรง
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18.

19.

20.

21.
22.
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13. ด.ต.วุฒิชัย เมืองเหนือ
15. ด.ต.ชุมพล บุญชัย
17. ด.ต.กรรชฤทธิ์ สมจริง
19. ด.ต.วิจิตร สงชวย
21. นายชัยรัช สุดรักษ
สังกัดสถานีตํารวจภูธรบานในควน
1. ร.ต.อ.บุญธรรม สุบิน
3. ร.ต.อ.เชษฐ เพชรชู
5. ด.ต.สิทธิชัย เกื้อรอด
สังกัดสถานีตํารวจภูธรกันตัง
1. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ดําดวงโรม
3. ด.ต.อดิศร จินดาศรัย
5. พ.ต.ท.หญิง รัตนาวลี สุระสังวาลย
7. ร.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ทาจีน
9. ด.ต.ขวัญพัฒน บุญนิธิยรรยง
11. ด.ต.โกศล ไชยทอง
13. ร.ต.อ.ถาวร สังขมัน
15. ด.ต.ประวิทย เสริมศักดิ์วรกุล
17. ร.ต.ท.ประโยง ชายชุม
19. ร.ต.ท.สุวิทย รัตนพงษ
สังกัดสถานีตํารวจภูธรสิเกา
1. พ.ต.ท.สมศักดิ์ เยาวดํา
3. ด.ต.จักรพันธ แสงมณี
5. ด.ต.ประสิทธิ์ ณ ดํา
7. ร.ต.ท.พงศเทพ ดําแดง
9. จ.ส.ต.กัมปนาท ราชราวี
11. ส.ต.ต.พิพรรธ สุวรรณโณ
สังกัดพิสูจนหลักฐานจังหวัดตรัง
1. ด.ต.หญิง ศรธฤวรรณ วงศสัมพันธ
สังกัดสมาชิกตางจังหวัด
1. พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ
3. ร.ต.อ.จิรายุ บุญขันธ
5. พ.ต.อ.สราวุธ จงจิต
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14. ด.ต.ชัฏฐานันท ทองขาว
16. ด.ต.สุคนธ กองทอง
18. ด.ต.สาโรจน ชัยเพชร
20. ด.ต.หญิง พจนารถ เจริญฤทธิ์

2. ร.ต.ท.ศุเบศร ชุมสุขชวยเรือง
4. ด.ต.ประเสริฐศิลป บรรณสาร
6. ร.ต.ต.สวัสดิ์ หนูลอย
2. ด.ต.ประยูร ดําแกว
4. ร.ต.อ.ชัยวัฒน บุญยัง
6. ด.ต.ณัฐพงษ ชูแกว
8. ด.ต.ชัยเริก คงเทพ
10. ด.ต.จํานาญ หนูฉง
12. ร.ต.ท.ระวิ ชูศรีออน
14. ด.ต.เสรี ทองคง
16. ด.ต.พิชิต สมะพงษ
18. ด.ต.นพพร เตชะเดช
20. ด.ต.ศักดิ์ชัย รัตนพงษ
2. ด.ต.บุญไทย ลวนดี
4. ด.ต.เมธา กาฬสิงห
6. ร.ต.อ.ธนา เต็มยอด
8. ด.ต.สดายุ ชิตชลธาร
10. จ.ส.ต.ชานุ ทับชุม

2. ร.ต.ท.หญิง สิริโฉม คงรักที่
2. ร.ต.อ.บุญยืน ทวนทอง
4. ด.ต.นิพล ถึงมุสิก
6. ด.ต.ภัทรศักดิ์ พุฒคง
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7. พ.ต.ต.อาคม คงสงค
9. พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช

8. พ.ต.ต.ปรมัตถ แสงปรี

ทั้งนี้ ใหผูแทนสมาชิกที่มีรายชื่อดังกลาวขางตน เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2560 โดยนํา
หนังสือขอเชิญผูแทนสมาชิกเขาประชุม ซึ่งปรากฏในรายงานกิจการประจําป 2560 มาดวย
สั่ง ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

รอยตํารวจเอก
(ประสิทธิ์ ประกอบกิจ)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด
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ประกาศ
สหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด
ฉบับที่ 3/2561
เรื่อง รายชื่อบุตรสมาชิกไดรับทุนการศึกษา ประจําป 2560
********************
ตามประกาศสหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด ฉบับที่ 17/2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ใหบุตรสมาชิกยื่นสมัครขอรับทุนสงเสริมการศึกษา จํานวน 213 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
ที่ป ระชุ ม คณะทํา งานพิ จ ารณาทุ น การศึก ษาบุ ต รสมาชิ ก ประจํ าป 2560 เมื่อ วั นที่ 18
มกราคม 2560 ไดพิจารณาและมีมติเ ห็นชอบบุตรสมาชิก ผูไดรับ ทุนการศึกษาประจําป 2560 ดังรายชื่อ
ตอไปนี้
1. สังกัดเจาหนาที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
1. ด.ญ.ปุณฑรี แสงหอย

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล
นางสาวภัทราพร เจริญฤทธิ์

ระดับ
ประเภททุน
ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

2. สังกัดขาราชการบํานาญ
ชื่อ - ชื่อสกุล
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บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

1. นายพชร ปากวาง

ด.ต.รัญ ปากวาง

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. น.ส.ดารารายณ สงแสง

ร.ต.ท.สรสิทธิ์ สงแสง

อุดมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. นายวิรุฬห หิรัญรัตน

ร.ต.ท.อรุณ หิรัญรัตน

อุดมศึกษา

ทุนเรียนดี

4. ด.ช.เจริญวุฒิ คงเลง

ร.ต.ต.บุญโท คงเลง

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. น.ส.เทวี กันตังกุล

ด.ต.สิทธิพล กันตังกุล

อุดมศึกษา

ทุนเรียนดี

6. ด.ญ.ปทมพร แยมใส

ร.ต.ต.คลอง แยมใส

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

7. นายยศพล แกวแจง

ร.ต.ต.เสรี แกวแจง

มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

8. น.ส.ปยมน เนตรสวาง

พ.ต.อ.สราวุฒิ เนตรสวาง

มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

9. นายธันวา จําปาแดง

ร.ต.ท.สุรัตน จําปาแดง

มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

10. น.ส.มลทิรา ภูมิมาตร

ร.ต.ท.ภูมิ ภูมิมาตร

อุดมศึกษา

ทุนสงเสริม

11. น.ส.ดวงกมล เพ็งรัศมี

ด.ต.วิเชียร เพ็งรัศมี

อุดมศึกษา

ทุนสงเสริม

12. ด.ญ.มารินา รัตนประพันธ

ร.ต.ท.วิมลศักดิ์ รัตนประพันธ

มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม
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สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

13. น.ส.ศิริรัตน สุวรรณโณ

ร.ต.ต.คลอง สุวรรณโณ

อุดมศึกษา

ทุนสงเสริม

14. นายอภิชาติ เหลาประชาวิทย

ร.ต.ท.วินธรณ เหลาประชาวิทย

อุดมศึกษา

ทุนสงเสริม

ระดับ

ประเภททุน

3. สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดตรัง
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. ด.ญ.ธีรารักษ บุณบวรวิวัฒน

จ.ส.ต.หญิง วรารักษ บุณบวรวิวัฒน ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

2. ด.ญ.ณิชกานต นวลแกว

ด.ต.ไพฑูรย นวลแกว

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

3. ด.ช.ชวัลวิทย บุญถาวร

ร.ต.อ.แหลมสิงห บุญถาวร

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

4. ด.ญ.ภวิกา จําปา

จ.ส.ต.หญิง ปทมา จําปา

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. น.ส.ศศิรัศมี จรูญจุติเจริญ

ส.ต.ต.พุฒิพัฒน จรูญจุติเจริญ

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

6. ด.ญ.สุชาวดี รัตนะ

ด.ต.หญิง สุพินญา รัตนะ

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

7. ด.ช.ภานุรุจ อนุสุนัย

พ.ต.ท.หญิง ชลธิชา ยอมใหญ

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

4. สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองตรัง
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

1. ด.ญ.พิณญาดา เส็นสด

ด.ต.สมยศ เส็นสด

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

2. ด.ญ.ชาภัส ผังจิโน

ด.ต.ประทีป ผังจิโน

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.พรรณรมณ พลฤทธิ์

ร.ต.ต.นนทวัฒน พลฤทธิ์

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

4. ด.ญ.ปวิณา เสียมไหม

ด.ต.ปรีชา เสียมไหม

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. ด.ญ.ญาณิศา สาโรจน

ร.ต.อ.นราธิป สาโรจน

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

6. ด.ญ.สาริสา นิลวงศ

ร.ต.อ.สนั่น นิลวงศ

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

7. ด.ช.กฤติน รัตนโชติ

ด.ต.ธีรพันธ รัตนโชติ

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

8. สลิลทิพย จันทรนอย

ด.ต.ธณภณ จันทรนอย

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

9. น.ส.ปทิตตา ปานเพชร

ด.ต.สมนึก ปานเพชร

อุดมศึกษา

ทุนเรียนดี

10. ด.ญ.ทิพกฤตา รักไทย

ร.ต.ท.ประยูร รักไทย

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

11. ด.ช.รชตะ กมลสิงห

ด.ต.หญิง ชุติมา กมลสิงห

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

12. นายเกริก บรรจงสุทธิ์

ด.ต.ณรงค บรรจงสุทธิ์

มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

13.ด.ช.จิรภัทร ทองชิต

ด.ต.จรุวัตร ทองชิต

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม
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ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

14. ด.ช.ศุภกฤติ เพชรอาวุธ

ร.ต.ท.วิทยา เพชรอาวุธ

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

15.ด.ช.กฤษฎ สมาธิ

ด.ต.ไพศาล สมาธิ

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

16. นายปยบุตร หนูเนี่ยว

ร.ต.อ.บรรจบ หนูเนี่ยว

อุดมศึกษา

17. ด.ช.สิริดนย เยาดํา

ด.ต.สมหมาย เยาดํา

มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

18. ด.ช.ปยะฉัตร ทองสุข

ด.ต.ตะวัน ทองสุข

มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

19. น.ส.อรวีร โออินทร

ร.ต.อ.พรศักดิ์ โออินทร

มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

20. ด.ญ.พิชญชณัญธร คงทอง

ด.ต.อินทร คงทอง

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

21. นายทัพพสาร จิตตะกาล

ด.ต.วินิจ จิตตะกาล

22. ด.ญ.ชนิดาภา ไกรเทพ

ด.ต.สมพร ไกรเทพ

23. น.ส.อาริสา เส็นบัตร

ด.ต.หญิง จันจิรา เส็นบัตร

24. ด.ช.กิตติณัฎฐ ศรทอง

ด.ต.สามารถ ศรทอง

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

25. น.ส.อรมณี สุภารัตนชัย

ด.ต.สุทธิพร สุภารัตนชัย

มัธยมศึกษา

26. ด.ญ.ณัฐธิดา หลักเพชร

ร.ต.อ.ประดิษฐ หลักเพชร

มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

อุดมศึกษา

ทุนสงเสริม

ทุนสงเสริม

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม
อุดมศึกษา

ทุนสงเสริม
ทุนเรียนดี

5. สังกัดสถานีตํารวจภูธรนาโยง
ชื่อ - ชื่อสกุล

94

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

1. ด.ช.พลอธิป สมพงค

ด.ต.เสรีย สมพงค

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

2. ด.ญ.พิชชาภา บุญฤทธิ์

ด.ต.เกรียงศักดิ์ บุญฤทธิ์

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.พัชรหทัย กลางาม

ร.ต.อ.หญิง พรรณี กลางาม

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

4. ด.ช.ณัชพล วรรณะ

พ.ต.ท.รัตพล วรรณะ

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

5. ด.ช.อิงครัช วรรณบวร

พ.ต.ท.หญิง ชุติณัชชา มีศรี

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

6. นายเอกวิทย ดําจํานงค

ร.ต.อ.บุญชวย ดําจํานงค

มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

7. น.ส.ธัญชนก คงบัน

ด.ต.อุทัย คงบัน

อุดมศึกษา

ทุนสงเสริม

8. นายธวัชชัย ใหมศรีดี

ด.ต.หญิง วลัญชรัตน ใหมศรีดี

อุดมศึกษา

ทุนสงเสริม

9. นายศุภฤกษ อุคติ

ด.ค.นิยม อุคติ

อุดมศึกษา

ทุนสงเสริม

10. นรต.หญิง มนัสนันท บุรีภักดี

ด.ต.สายัณห บุรีภักดี

อุดมศึกษา

ทุนสงเสริม

11. น.ส.ศุทธหทัย นวลทอง

ร.ต.ท.คลอง นวลทอง

อุดมศึกษา

ทุนสงเสริม
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6. สังกัดสถานีตํารวจภูธรบานคลองเต็ง
ชื่อ - ชื่อสกุล
1. ด.ญ.กัณญาณัฐ ชัยแกว
2. ด.ช.นฤบดินทร ดําชวย
3. ด.ญ.มาวิดี วังโยธา
4. น.ส.สุภัสสรา ยังเจริญ
5. ด.ญ.จิดาหลา เพชรไข
6. น.ส.ลัทธวรรณ เมืองหนู

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล
ร.ต.อ.อํานวย ชัยแกว
ด.ต.ชํานาญ ดําชวย
ด.ต.อัครเดช วังโยธา
ด.ต.จตุรภัทร ยังเจริญ
ด.ต.อภิเชษฐ เพชรไข
ด.ต.นิวัตน เมืองหนู

ระดับ
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา

ประเภททุน
ทุนเรียนดี
ทุนเรียนดี
ทุนเรียนดี
ทุนสงเสริม
ทุนเรียนดี
ทุนสงเสริม

7. สังกัดสถานีตํารวจภูธรหนองตรุด
ชื่อ - ชื่อสกุล
1. ด.ญ.กันยนุดี เสรีรักษ
2. ด.ญ.เทพกัญญา นานอน
3. น.ส.อัจฉรา สุวรรณเรืองศรี
4. นายธนกร รามแกว
5. น.ส.สิรินยา เองฉวน

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล
ร.ต.อ.วิษณุ เสรีรักษ
ด.ต.พิโชว นานอน
ร.ต.ท.ธวัฒชัย สุวรรณเรืองศรี
ด.ต.รัฐกาญจน รามแกว
ด.ต.พิสิฐ เองฉวน

ระดับ
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
อุดมศึกษา
มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา

ประเภททุน
ทุนเรียนดี
ทุนเรียนดี
ทุนสงเสริม
ทุนสงเสริม
ทุนสงเสริม

ระดับ

ประเภททุน

8. สังกัดสถานีตํารวจภูธรบานโคกยาง
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. ด.ญ.ธมลวรรณ หวานแกว

ร.ต.อ.บุญเลิศ หวานแกว

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

2.ด.ช.ชิษณุพงศ พรหมศร

ร.ต.ท.จรัญ พรหมศร

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ช.อนุสรณ เพ็ชรสกูล

ด.ต.วินัย เพ็ชรสกูล

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

4. ด.ช.สรวิชญ โพชสาลี

ด.ต.สาโรจน โพชสาลี

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

5. น.ส.พิมพลักษณ มัชฌิมาภิโร

ด.ต.สมเชษฐ มัชฌิมาภิโร

อุดมศึกษา

ทุนสงเสริม

ระดับ

ประเภททุน

อุดมศึกษา

ทุนเรียนดี

9. สังกัดสถานีตํารวจภูธรเขาวิเศษ
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. นายอรรถพล ลั่นซาย

ร.ต.อ.อุดม ลั่นซาย

2. ด.ญ.เปมิกา ปุสวิโร

ร.ต.ต.โกเมศว ปุสวิโร

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

3. ด.ช.ธนพล สัมฤทธิ์

ด.ต.สมพงค สัมฤทธิ์

มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม
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ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

4. ด.ญ.ประภาสิริ หมานแอ

ด.ต.เกษม หมานแอ

5. นายญาณันธร ชูโรจน

ร.ต.ต.ศักดิ์ ชูโรจน

ระดับ

ประเภททุน

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม
อุดมศึกษา

ทุนสงเสริม

ระดับ

ประเภททุน

10. สังกัดสถานีตํารวจภูธรหวยยอด
ชื่อ - ชื่อสกุล
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บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. ด.ช.ภูตะวัน ปจฉิมวาทิน

ด.ต.ไพรัช ปจฉิมวาทิน

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

2. ด.ช.กวินฤทธิ์ พันฤทธิ์ดํา

ด.ต.หญิง พยุงศรี พันฤทธิ์ดํา

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

3. นายชโยดม เพ็ชรพัว

ด.ต.โยธิน เพ็ชรพัว

4. ด.ช.ติณห สังขแกว

ด.ต.สมบัติ สังขแกว

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

5. ด.ญ.รัญชิดา วงศนอย

ร.ต.อ.พงศกรณ วงศนอย

มัธยมศึกษา

6. ด.ญ.นันทนภัส คชวงศ

ด.ต.ประมุข คชวงศ

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

7. ด.ญ.นิษิตา ทรัพยทักษิณ

ร.ต.อ.นิวัตน ทรัพยทักษิณ

มัธยมศึกษา

8. ด.ญ.วิลาสินี ทองรักขาว

ด.ต.ชาญวิทย ทองรักขาว

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

9. ด.ช.ธัญพิสิษฐ ไกรเทพ

ด.ต.พรเทพ ไกรเทพ

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

10. นายธนภัทร บุญเลิศวรกุล

ด.ต.ชาญชัย บุญเลิศวรกุล

มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

11. ด.ญ.สุดาภัทร ทองสม

ด.ต.วัชรินทร ทองสม

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

12. ด.ญ.สุพิชญา แกวการดี

ด.ต.สมหมาย แกวการดี

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

13. ด.ญ.อาภาภัทร แทนออน

ด.ต.ศักดิ์ปรีชา แทนออน

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

14. น.ส.ณัฐรุจา มรดกเกษม

ด.ต.นิทัศน มรดกเกษม

15. ด.ญ.วนัสนันท พรมขวัญ

ด.ต.สมคิด พรมขวัญ

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

16. ด.ช.ธนาวิน สุวรรณโณ

ด.ต.สุวิทย สุวรรณโณ

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

17. ด.ญ.วรินทร ประดิษฐ

ร.ต.อ.ขวัญดี ประดิษฐ

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

18. ด.ช.ลั่นฟา ทองทรัพย

ด.ต.ณรงค ทองทรัพย

มัธยมศึกษา
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11. สังกัดสถานีตํารวจภูธรปะเหลียน
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

1. ด.ญ.ภิรญา นาคบรรพ

ด.ต.วิโรจน นาคบรรพ

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

2. ด.ช.กันตพงศ เพ็ญนิ่ม

ร.ต.ต.ณรงค เพ็ญนิ่ม

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.พรอมศิริ บุงทอง

ด.ต.กฤษดา บุงทอง

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

4. ด.ช.ภูกิจ ศรมณี

ด.ต.นิวัติ ศรมณี

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

5. ด.ญ.นรีรัตน สัญจิตร

ร.ต.อ.คมสรรค สัญจิตร

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

6. ด.ญ.ธันยพร พัฒนสิงห

ร.ต.ต.นันทวิทย พัฒนสิงห

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

7. ด.ช.อนันดา ปลอดแกว

ด.ต.กฤชพล ปลอดแกว

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

8. น.ส.ศุทธินี เกิดดวง

ด.ต.อาวุธ เกิดดวง

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

9. น.ส.กัญญวรา บุญรักษ

พ.ต.ท.มานิตย บุญรักษ

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

10. นายพุทธิพงศ ปานะจินาพร

ด.ต.สมพงศ ปานะจินาพร

อุดมศึกษา

ทุนเรียนดี

11. ด.ญ.นันทนพิน เสนอินทร

ด.ต.วริทธิ์นันท เสนอินทร

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

12. สังกัดสถานีตํารวจภูธรบานหนองเอื้อง
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

1. ด.ญ.พรพิชชา ขาวสุด

ด.ต.ประสิทธิ์ ขาวสุด

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

2. ด.ญ.ชนิสรา สงแกว

ด.ต.โกศล สงแกว

มัธยมศึกษา

3. ด.ญ.กิตติกา บาลทิพย

ด.ต.ชํานาญ บาลทิพย

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

4. ด.ญ.ณัฐิกาญจน ไชยประดิษฐ

ด.ต.สมปอง ไชยประดิษฐ

มัธยมศึกษา

5. ด.ช.โชคนิพัฐห สินสุภางค

ด.ต.สาทร สินสุภางค

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

ทุนเรียนดี
ทุนเรียนดี

13. สังกัดกองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดตรัง
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

1. น.ส.คณาพัณณ เล็บครุฑ

ร.ต.ท.สมประสงค เล็บครุฑ

อุดมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. ด.ญ.กุลภัสสร ยี่สิ้น

ด.ต.เกษม ยี่สิ้น

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ช.วิชชากร จันทรทอง

ด.ต.จรวย จันทรทอง

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

4. นายณัฐปคัลภ หนูสมตน

ร.ต.อ.หญิง ปริศนา หนูสมตน

มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

5. ด.ช.ศุภณัฐ อีนหมัน

ร.ต.ท.ชัชนันท อีนหมัน

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม
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ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

6. ด.ญ.ฐิติพรรณ บุญขัน

ด.ต.พิตรพิบูล บุญขัน

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

7. ด.ญ.กุลวดี จับปรั่ง

ด.ต.อนันท จับปรั่ง

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

8. น.ส.ปวีณธิดา คงชีภา

ด.ต.ภาณุพงศ คงชีภา

มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

9. น.ส.อังศุราตรี รัตนคํา

ด.ต.กิตติ รัตนคํา

อาชีวศึกษา

10. ด.ญ.ลักษณรัชต ทองนุย

ร.ต.ท.ธนวัฒน ทองนุย

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

ทุนสงเสริม

14. สังกัดสถานีตํารวจภูธรรัษฎา
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

1. ด.ช.สหภูมิ คงมัยลิก

ด.ต.ประภาส คงมัยลิก

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

2. น.ส.ภัทรศยา แยมรัตนกุล

ด.ต.ปรีชา แยมรัตนกุล

มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

3. น.ส.เบญรินทร บุญเจริญ

ด.ต.ชัชชัย บุญเจริญ

มัธยมศึกษา

4. ด.ญ.พิชญากร แสงสวาง

ด.ต.พิชัย แสงสวาง

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

5. ด.ช.ภูรินทร จงบุรี

ด.ต.ภัยสิทธ จงบุรี

มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

6. ด.ช.ภารากร ขาวทอง

ด.ต.ไพราวุฒิ ขาวทอง

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

7. น.ส.ทิพยนรี อุยสุย

ด.ต.นพดล อุยสุย

มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

8. น.ส.ปานิสรา สุขสวาง

ร.ต.ท.ธีระพงษ สุขสวาง

มัธยมศึกษา

9. ด.ญ.ภัทรพรรณ ธรรมนิตย

ด.ต.สิงหชัย ธรรมนิตย

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

ทุนเรียนดี

ทุนเรียนดี

15. สังกัดสถานีตํารวจภูธรหาดสําราญ
ชื่อ - ชื่อสกุล
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บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

1. ด.ช.ปญญภัฒน เจริญฤทธิ์

ร.ต.อ.ธีระพัฒน เจริญฤทธิ์

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

2. ด.ช.เมธานันท พรมรัตน

ร.ต.อ.นิกร พรมรัตน

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

3. น.ส.จิรัชยา ทองโอ

ร.ต.ต.พิทักษ ทองโอ

มัธยมศึกษา

4. ดช.วรรณปราญญ ศรีนุนอินทร

ด.ต.ถาวร ศรีนุนอินทร

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

5. น.ส.ตรีรัศมี สุขอินทร

ด.ต.อัมพล สุขอินทร

มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

Annual Report 2017

Trang Police Saving And Credit Coopperative,Limited

ทุนเรียนดี

รายงานประจำ�ปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

16. สังกัดสถานีตํารวจภูธรวังวิเศษ
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

1.ด.ญ.ลภัสราดา ขวัญนิมิตร

ร.ต.ท.วิศาล ขวัญนิมิตร

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

2. ด.ญ.อธิชา เซงงาย

ด.ต.ไมตรี เซงงาย

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.ธนัชพรรณ ดําสิโก

ร.ต.ท.เสนอ ดําสิโก

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

4. น.ส.สุณัฐชา บุญโรจนพงศ

พ.ต.ท.สุรชาติ บุญโรจนพงศ

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. ด.ญ.ชนิกานต เผือกทิพย

ร.ต.ท.สมนึก เผือกทิพย

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

6. น.ส.จิตรลดา รุงสงศรี

ร.ต.อ.สุธรรม รุงสงศรี

อุดมศึกษา

ทุนเรียนดี

7. ด.ช.ณัฐดนัย ศรีทองชื่น

ด.ต.กฤษฎา ศรีทองชื่น

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

17. สังกัดสถานีตํารวจภูธรยานตาขาว
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน
ทุนเรียนดี

1. ด.ญ.จิณณพัต สงชวย

ด.ต.วิจิตร สงชวย

มัธยมศึกษา

2. ด.ช.พีรวิชญ หนูหมอก

ร.ตงอ.หญิง ระพีพร หนูหมอก

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.ธีรจุฑา ชาปาน

ร.ต.อ.ฉลองชัย ชาปาน

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

4. ด.ช.พิชญพงศ สิงหา

ร.ต.อ.พิเชฐ สิงหา

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

5. ด.ย.นันธิตา นิคะ

ด.ต.พิเดช นิคะ

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

6. ด.ญ.สุรัสวดี กองทอง

ด.ต.สุคนธ กองทอง

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

7. ด.ช.กฤติน นวลแกว

ด.ต.พยูน นวลแกว

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

8. น.ส.ชลิตา นะวะกะ

ด.ต.ชวลิต นะวะกะ

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

9. น.ส.วิรตา ลายทิพย

ด.ต.สราวุธ ลายทิพย

อุดมศึกษา

ทุนเรียนดี

10. ด.ญ.เนตรชนก ยูงมณีรัตน

ด.ต.ปฏิการ ยูงมณีรัตน

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

11. น.ส.มานิตา สุวรรณราช

ร.ต.อ.สุวิทย สุวรรณราช

มัธยมศึกษา

12. น.ส.กัญญวรา ชัยเพชร

ด.ต.สาโรจน ชัยเพชร

มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

13. ด.ญ.ณัฐฐินันท มาลยารมย

ด.ต.บรรณสิษฎ มาลยารมย

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

14. น.ส.กัลยาณี สุกแกวณรงค

ร.ต.ต.สุวิทย สุกแกวณรงค

อุดมศึกษา

15. ด.ช.สันติราษฎร เพชรรัตน

ด.ต.กิตติ เพชรรัตน

มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

ทุนเรียนดี

ทุนสงเสริม
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18. สังกัดสถานีตํารวจภูธรบานในควน
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน
ทุนเรียนดี

1. ด.ช.เนติภัท ศักดิ์สูง

ร.ต.อ.อติวัณณ ศักดิ์สูง

มัธยมศึกษา

2. ด.ญ.นวพร ยอดจิต

ด.ต.ศักดิ์ฐานันทน ยอดจิต

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.บุณยาพร รักเมียน

ร.ต.อ.สมพร รักเมียน

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

4. ด.ช.นราธิป หนูลอย

ร.ต.ท.สวัสดิ์ หนูลอย

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

19. สังกัดสถานีตํารวจภูธรกันตัง
ชื่อ - ชื่อสกุล
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บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

1. ด.ญ.พิชาภรณ กันตังกุล

ด.ต.ชาญลิขิต กันตังกุล

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

2. ด.ญ.ชุติมา แจงกระจาง

ด.ต.เจิม แจงกระจาง

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

3. ด.ช.สําเร็จ อินขาว

ด.ต.สุวัฒน อินขาว

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

4. ด.ญ.สัญลักษณ ศรีทอง

ร.ต.อ.สมศักดิ์ ศรีทอง

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

5. ด.ญ.ชญาธร สองเมือง

ร.ต.ท.นิติ สองเมือง

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

6. ด.ญ.ณัฐธิดา หนูฉง

ด.ต.จํานาญ หนูฉง

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

7. น.ส.ชนิภรณ ไชยผลอินทร

ด.ต.ชรินทร ไชยผลอินทร

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

8. นายพงศกร บุญศรี

ร.ต.ท.กิตติกร บุญศรี

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

9. นายชนกันต ทองคง

ด.ต.เสรี ทองคง

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

10. น.ส.รัตนรวี ประภากรสกุล

ด.ต.ธนวัฒน ประภากรสกุล

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

11. ด.ญ.พิชญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล

ด.ต.ประวิทย เสริมศักดิ์วรกุล

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

12. น.ส.ดรุณี อิทธิสัน

ด.ต.บรรยง อิทธิสัน

อุดมศึกษา

ทุนเรียนดี

13. ด.ช.โกสินธ หาบสา

ด.ต.บรรยง หาบสา

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

14. ด.ช.นิพิฐเชษฐ เขียวจีน

ด.ต.สรรเพชร เขียวจีน

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

15. น.ส.ศศินา ยงคประเดิม

ด.ต.สุเวศ ยงคประเดิม
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อุดมศึกษา

ทุนสงเสริม

รายงานประจำ�ปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

20. สังกัดสถานีตํารวจภูธรสิเกา
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

1. ด.ญ.พัทธนันท ปานแกว

ด.ต.ประภาส ปานแกว

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

2. ด.ช.พิพัฒนพงศ ทองมา

ด.ค.จําลอง ทองมา

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

3. ด.ช.ชุติกาญจน สิทธิศักดิ์

ด.ต.รังสี สิทธิศักดิ์

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

4. ด.ช.สรวิชญ ชิตชลธาร

ด.ต.สดายุ ชิตชลธาร

มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

5. ด.ช.สิงห ศรีบุญนาค

พ.ต.ท.วิสูตร ศรีบุญนาค

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

6. นายทวีทรัพย สาเหรบ

ด.ต.มาลา สาเหรบ

7. ด.ช.ปภาวิน ศรีสุวรรณ

ด.ต.ทวัตร ศรีสุวรรณ

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

8. น.ส.ณัฎฐธิดา ประเสริฐ

ร.ต.ท.ชวน ประเสริฐ

มัธยมศึกษา

9. ด.ญ.พัณณิดา นกศรีแกว

นายพิวันพร นกศรีแกว

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

อุดมศึกษา

ทุนสงเสริม
ทุนเรียนดี

21. สังกัดพิสูจนหลักฐานจังหวัดตรัง
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. ด.ญ.ทักษอร ฤกขะวุฒิกุล

ด.ต.หญิง ณัฐกานต ฤกขะวุฒิกุล

2. น.ส.ณิชาภัทร จิระวัฒน

ด.ต.ยิ่งยวด จิระวัฒน

3. ด.ญ.ธนัญชิตา จันทรแกว

ด.ต.หญิง ภัทราวดี ศรีสังขจร

ระดับ

ประเภททุน

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี
อุดมศึกษา

ทุนสงเสริม

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

22. สังกัดสมาชิกตางจังหวัด
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

1. ด.ช.ดรณ จงจิต

พ.ต.อ.สราวุธ จงจิต

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

2. ด.ญ.พลอยชมพู ดําเกาะ

ด.ต.สุนทร ดําเกาะ

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.ศุภาพิชญ สอสืบ

ร.ต.อ.จํารูญ สอสืบ

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

4. ด.ช.นิติธร ทองรอด

ด.ต.พันธ ทองรอด

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. น.ส.ศศิกานต แทนมาก

ร.ต.อ.จักราวุธ แทนมาก

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

6. ด.ช.ภัทรชัย พุฒคง

ด.ต.ภัทรศักดิ์ พุฒคง

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

7. นายวงศธร นวลไหน

ด.ต.ชาญยุทธ นวลไหน

มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม
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รายงานประจำ�ปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

8. น.ส.มัทนา คงสงค

พ.ต.ต.อาคม คงสงค

มัธยมศึกษา ทุนสงเสริม

9. ด.ญ.อัญชิสา ศรีนรัตน

ด.ต.เสรี ศรีนรัตน

ประถมศึกษา ทุนเรียนดี

10. ด.ช.อัคคี เพิ่มศรี

พ.ต.ต.ทินกร เพิ่มศรี

ประถมศึกษา ทุนสงเสริม

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

รอยตํารวจเอก
(ประสิทธิ์ ประกอบกิจ)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด
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รายงานประจำ�ปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

รายงานการจ่
ายทุส
นสวั
ดิการสมาชิกกเพื
ศพ ประจํ
2560�ปี 2560
รายงานการจ่
ายทุนสวั
ดิกสารสมาชิ
เพื�อ่อการสงเคราะห์
การสงเคราะห์
ศพาปีประจำ
ลําดับที�

รายการ

สังกัด

จํานวนเงิน

1

ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.ศักดิ�ศิลป์ ผลกลํ�า

สภ.รัษฎา

3,000.00

2

ทําบุญงานศพ บิดา ร.ต.ท.วินธรณ์ เหล่าประชาวิทย์

บํานาญ

3,000.00

3

ทําบุญงานศพ มารดา ด.ต.ประทีป เอียดจุ้ย

สภ.รัษฎา

3,000.00

4

ทําบุญงานศพ บิดา สายัณห์ บุญดํา

สภ.นาโยง

3,000.00

5

ทําบุญงานศพ มารดา ร.ต.ท.ชลิตร ชะโนวรรณ

สภ.ห้วยยอด

3,000.00

6

ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.พนม เสนีย์

สภ.ห้วยยอด

3,000.00

7

ทําบุญงานศพ มารดา ด.ต.นภาดล จันทรสุนทร

สภ.บ้านคลองเต็ง

3,000.00

8

ทําบุญงานศพ บิดา ร.ต.ต.อําพันธ์ อ่อนน้อม

บํานาญ

3,000.00

9

ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.นพดล ไกรเทพ

สภ.กันตัง

3,000.00

10

ทําบุญงานศพ มารดา ธีรทัศน์ เย็นใจ

สภ.กันตัง

3,000.00

11

ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.ธีรทัศน์ เย็นใจ

สภ.กันตัง

3,000.00

12

ทําบุญงานศพ บิดา ส.ต.ต.เทอดศักดิ� แสงดํา

สภ.บ้านในควน

3,000.00

13

ทําบุญงานศพ มารดา ด.ต.พิสุทธิ� ฉิมเกื�อ

สภ.เมืองตรัง

3,000.00

14

ศพ ร.ต.ต.ละออ ยุทธโกศา

บํานาญ

403,000.00

15

ทําบุญงานศพ บิดา ร.ต.ท.วิโรจน์ ยุทธโกศา

บํานาญ

3,000.00

16

ทําบุญงานศพ มารดา สานันท์ วิเชียรโสภณ

สภ.วังวิเศษ

3,000.00

17

ทําบุญงานศพ บิดา ร.ต.ต.สมเกียรติ หลงแก้ว

สภ.ห้วยยอด

3,000.00

18

ทําบุญงานศพ บิดา พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง

สภ.เขาวิเศษ

3,000.00

19

ทําบุญงานศพ บิดา ร.ต.อ.อมร วัดโคก

สภ.บ้านคลองเต็ง

3,000.00

20

ศพ ด.ต.ประสงค์ ทองวิเชียร

21

ทําบุญงานศพ มารดา ร.ต.ท.กิติกร บุญศรี

สภ.นาโยง

3,000.00

22

ทําบุญงานศพ มารดา ร.ต.ท.วิชัย สังสัพพันธ์

สภ.รัษฎา

3,000.00

23

ทําบุญงานศพ ราย ด.ต.ปรีชา ประหยัดวงษ์

สภ.ย่านตาขาว

3,000.00

24

ทําบุญงานศพ มารดา ร.ต.ท.สมศักดิ� เมืองแก้ว

สภ.ห้วยยอด

3,000.00

บํานาญ

หมายเหตุ

403,000.00
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รายงานประจำ�ปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

ลําดับที�

รายการ

สังกัด

25

ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.ชูศักดิ� สังเกต

26

ศพ ร.ต.อ.คงคา จิตราวุธ

บํานาญ

403,000.00

27

ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.ณรงค์ฤทธิ� สุภเพียร

บํานาญ

3,000.00

28

ทําบุญงานศพ บิดา ร.ต.อ.หาญเดช จูเท่า

สภ.ปะเหลียน

3,000.00

29

ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.พเนิน นวลนิ�ม

สภ.เมืองตรัง

3,000.00

30

ทําบุญงานศพ มารดา ด.ต.ณรงค์ พูลเสน

สภ.ห้วยยอด

3,000.00

31

ทําบุญงานศพ มารดา พ.ต.ท.ปราโมทย์ สังข์ทอง

สภ.ระแงะ

3,000.00

32

ทําบุญงานศพ มารดา ด.ต.ประสาท หนูยศ

บํานาญ

3,000.00

33

ทําบุญงานศพ มารดา ร.ต.อ.เทพกรณ์ สังขารา

สภ.รัษฎา

3,000.00

34

ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.สายัณ จิตราภิรมย์

สภ.ย่านตาขาว

3,000.00

35

ศพภรรยา จ.ส.ต.สมพร กัตะเวที

บํานาญ

50,000.00

36

ศพ พ.ต.ท.กิตติศักดิ� ไข่ทองมาก

สภ.ห้วยยอด

103,000.00

37

ทําบุญงานศพ มารดา ร.ต.ท.ประยูร รักไทย

สภ.เมืองตรัง

3,000.00

38

ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.ศักดา หนูเขียว

สภ.ย่านตาขาว

3,000.00

39

ทําบุญงานศพ บิดา ร.ต.ต.ทวี หวนสินธ์

สนง.ตํารวจแห่งชาติ

3,000.00

40

ศพ ด.ต.อํานวย เพ็ชรสนั�น

41

ศพ ด.ต.อนันต์ ซุ่นสั�น

42

ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.ชาญ แก่นอินทร์

สภ.นาโยง

3,000.00

43

ทําบุญงานศพ บิดา ร.ต.อ.อภิชัย บุญเมือง

สภ.ห้วยยอด

3,000.00

44

ศพ ด.ต.สุรศักดิ� ตันตยกุล

บํานาญ

403,000.00

45

ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.ครรชิต เสนาชิด

ภ.จว.ตรัง

3,000.00

46

ทําบุญงานศพ บุตร ด.ต.เจริญ สุวรรณมณี

ภ.จว.ตรัง

3,000.00

47

ทําบุญงานศพ บิดา พ.ต.ท.อุดมศักดิ� รักบํารุง

สภ.รัษฎา

3,000.00

48

ทําบุญงานศพ มารดา ด.ต.สนทญา คงแก้ว

สภ.เมืองตรัง

3,000.00

49

ศพ ภรรยา ร.ต.ท.ชูชาติ กลิ�นสัมผัส

50

ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.สมชาย วรรณศิลป
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สภ.ห้วยยอด

จํานวนเงิน
3,000.00

กก.สส. ภ.จว.ตรัง

253,000.00

สภ.คลองเต็ง

203,000.00

บํานาญ
กก.สส. ภ.จว.ตรัง

133,333.33
3,000.00

หมายเหตุ

รายงานประจำ�ปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

ลําดับที�

รายการ

สังกัด
สภ.กันตัง

จํานวนเงิน

51

ศพ ร.ต.ท.ทวีวัฒน์ แป้นช่วย

52

ทําบุญงานศพ บุตร ด.ต.นุกูล ดําเกาะ

53

ศพ ด.ต.ประสาร ชํานาญดง

สภ.กันตัง

403,000.00

54

ทําบุญงานศพ มารดา ด.ต.เจิม แจ้งกระจ่าง

สภ.กันตัง

3,000.00

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

ทําบุญงานศพ บิดา ร.ต.ต.จํานงค์ ชัยเพ็ชร์
ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.ณรงค์ชัย อินทร์ช่วย
ทําบุญงานศพ มารดา ร.ต.ท.อุดม ศรีสะมานุวัฒน์
ศพ พ.ต.ท.สมยศ เปลี�ยนผดุง
ทําบุญงานศพ บิดา ร.ต.ท.สัญชัย ยอดสุรางค์
ทําบุญงานศพ บิดา พ.ต.ท.ทวีพร คงใหม่
ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.สมศักดิ� รัตนวิโรจน์
ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.ดวง สิงสโร
ทําบุญงานศพ มารดา ด.ต.พรศิลป์ ชัยเพชร
ศพภรรยา ร.ต.ต.มนตรี สําแดงปั�น
ศพ ร.ต.ท.ภิญโญ เพ็ชรรัตน์
ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.วินัย หวัดแท่น
ศพภรรยา ร.ต.ท.พิพัฒน์ กาฬจันโท
ทําบุญงานศพ มารดา ด.ต.หญิงสุพินญา รัตนะ
ทําบุญงานศพ บิดา ร.ต.ท.วิมล เรืองพุทธ
ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.กฤษธิพงศ์ เอียดคลองชี
ศพ ด.ต.จรูญ กฤษณะพันธ์
ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.พิเชษฐ์ ชูสุวรรณ
ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.ณรงค์ ทองทรัพย์
ทําบุญงานศพ บิดาร.ต.ท.กมล คชภักดี
ศพภรรยา ร.ต.ต.จเร ซุ่นสั�น
ทําบุญงานศพ มารดา ร.ต.ต.เจนต์ ศรีลมุล
ทําบุญงานศพ บุตร ร.ต.ต.จําเริญ ดวงเมืองใหม่
ทําบุญงานศพ มารดา ด.ต.ชาญลิขิต กันตังกุล
ศพ ด.ต.เทียม ประคําเวช

สภ.ย่านตาขาว

สภ.เมืองตรัง
สภ.ย่านตาขาว
สภ.ห้วยยอด
บํานาญ
สภ.รัษฎา
สภ.สิเกา
สภ.ปะเหลียน
สภ.บ้านหนองเอื�อง
สภ.นาโยง
บํานาญ
บํานาญ
สภ.วังวิเศษ
บํานาญ
ภ.จว.ตรัง
สภ.บ้านในควน
สภ.เมืองตรัง
บํานาญ
สภ.นาโยง
สภ.ห้วยยอด
สภ.บ้านในควน
บํานาญ
สภ.ห้วยยอด
บํานาญ
สภ.กันตัง
บํานาญ

หมายเหตุ

403,000.00
3,000.00

3,000.00
3,000.00
3,000.00
100,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
50,000.00
403,000.00
3,000.00
133,333.33
3,000.00
3,000.00
3,000.00
403,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
33,333.33
3,000.00
3,000.00
3,000.00
73,000.00
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รายงานประจำ�ปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

ลําดับที�
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

รายการ
ทําบุญงานศพ มารดา พ.ต.ท.นรา ฉิมแสง
ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.วัชระ บุญทวงศ์
ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.พรเทพ คงชู
ศพภรรยา ร.ต.ต.ช้อย รัตนะ
ศพภรรยา ร.ต.ต.สุทิน พร้อมมูล
ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.เสรี รอดบุตร
ศพ ร.ต.ต.จริน ทองใย
ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.โกศล สงแก้ว
ศพ ด.ต.ศุภเกียรติ สู่คีรี
ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.สิทธิโชค ครชาตรี
ทําบุญงานศพ บิดา พ.ต.ท.สมศักดิ� มีสัจจานนท์
รวม
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สังกัด
สภ.ย่านตาขาว
สภ.ห้วยยอด
สภ.กันตัง
บํานาญ
บํานาญ
สภ.ห้วยยอด
สภ.หนองเอื�อง
สภ.บ้านหนองเอื�อง
สภ.เมืองตรัง
สภ.วังวิเศษ
ต่างจังหวัด

จํานวนเงิน
3,000.00
3,000.00
3,000.00
23,333.33
100,000.00
3,000.00
250,000.00
3,000.00
203,000.00
3,000.00
3,000.00
5,136,333.32

หมายเหตุ

รายงานประจำ�ปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

รายงานการจ่
สวัสดิการสมาชิ
วในโรงพยาบาล
ประจําปี 2560ประจำ�ปี 2560
รายงานการจ่ายทุ
นสวัสดิายทุกนารสมาชิ
ก พัก พักกรัรักกษาตั
ษาตั
วในโรงพยาบาล
ลําดับที�
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
34
35
37
36
38
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายการ
พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.โยธิน เพ็ชรพัว
พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.ต.สมพงษ์ หนูวุ่น
พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.ท.วันชัย ศรีวิพัฒน์
พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.ท.ปทีป หลังลีงู
พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.ท.ลออ ยุทธโกษา
พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.สิทธิกร ชูอ่อน
พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.ชะอ้อน สินยัง
พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.สาโรจน์ ชัยเพชร
พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.ท.ภิญโญ เพ็ชรรัตน์
พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.ท.ปฏิพล ยิ�งมีสกุล
พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.สุรศักดิ� ตันตยกุล
พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.ต.ดนัย ยัสสระ
พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.ศิริพงษ์ จันทอง
พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.สมโชค นิ�มโอ
พักรักษาตัวใน รพ. ส.ต.อ.วิทยาพร รักแก้ว
พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.ชะอ้อน สินยัง
พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.อ.พงศกร เสนีย์
พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.โยธิน เพ็ชรพัว
พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.สมหมาย ปานยัง
พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.ประดิษฐ์ ยอดราช
พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.อ.สุกิจ สงเทพ
พักรักษาตัวใน รพ. นางจําเริญ ยอดราช
พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.ท.ปทีป หลังลีงู
พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.ชะอ้อน สินยัง
พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.ปฏิพล ยิ�งมีสกุล
พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.อ.รัณพิสชา รอดริน
พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.ภาวะ คงชัย
พักรักษาตัวใน รพ. พ.ต.ท.ธเนศ แสงทอง

สังกัด
สภ.ห้วยยอด
บํานาญ
บํานาญ
สภ.ย่านตาขาว
บํานาญ
สภ.ปะเหลียน
บํานาญ
สภ.ย่านตาขาว
บํานาญ
สภ.ย่านตาขาว
บํานาญ
สภ.บ้านคลองเต็ง
สภ.เขาวิเศษ
ภ.จว.ตรัง
สภ.เมืองตรัง
บํานาญ
สภ.วังวิเศษ
สภ.ห้วยยอด
ภ.จว.ตรัง
บํานาญ
สภ.เขาวิเศษ
บํานาญ
สภ.ย่านตาขาว
บํานาญ
สภ.ย่านตาขาว
สภ.ห้วยยอด
บํานาญ
บํานาญ

จํานวนเงิน
1,200.00
600.00
3,000.00
600.00
3,000.00
2,400.00
900.00
600.00
1,200.00
600.00
900.00
600.00
600.00
1,200.00
2,700.00
900.00
900.00
1,800.00
300.00
600.00
3,000.00
900.00
600.00
900.00
900.00
900.00
3,000.00
2,100.00

หมายเหตุ
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รายงานประจำ�ปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

ลําดับที�
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
39
43
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

108

พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
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รายการ
ร.ต.ท.วิชิต เพชรสุวรรณ
ด.ต.สมพร จุลจ้าย
ร.ต.ท.บุญธรรม สุบิน
ด.ต.สมปอง ชิตน้อย
ร.ต.อ.ศิวกรณ์ แป้นไทย
ด.ต.ชะอ้อน สินยัง
ด.ต.พายุ ปานาเส
ด.ต.อรุณ จรูญศักดิ�
ด.ต.ธนวัฒน์ ดีเบา
ร.ต.ต.นิวัฒน์ แก้วสามเขียว
ด.ต.วรายุทธิ� ศักดิ�สุวรรณ
ด.ต.จํารัส เกื�อประพันธ์
ด.ต.สาโรจน์ ชัยเพชร
ร.ต.ท.สมศักดิ� ทองสุด
พ.ต.ท.ธเนศ แสงทอง
ร.ต.ต.มนตรี โจเวชเจริญ
ร.ต.ท.ปทีป หลังลีงู
ด.ต.อิทธิพล คงจันทร์
พ.ต.อ.สมพงษ์ จิตชาญวิชัย
ร.ต.ท.สุเทพ จิตหลัง
ด.ต.ศิริพงษ์ จันทอง
ร.ต.ท.วิชัย หลงสะ
ร.ต.ท.ปทีป หลังลีงู
ร.ต.ท.จรุพัฒน์ พงศธนาธร
ด.ต.ประจัด พลรัตน์
ด.ต.สมศักดิ� โพชสาลี
ร.ต.ท.สมคิด กลิ�นเพ็ชร
ด.ต.นภาดล จันทรสุนทร
ด.ต.วิทวัส ชัยศิริ
ด.ต.นพพร เคี�ยมการ
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สังกัด
บํานาญ
สภ.ปะเหลียน
สภ.บ้านในควน
บํานาญ
สภ.ปะเหลียน
บํานาญ
สภ.รัษฎา
บํานาญ
ภ.จว.ตรัง
ภ.จว.ตรัง
บํานาญ
สภ.กันตัง
สภ.ย่านตาขาว
สภ.กันตัง
บํานาญ
บํานาญ
สภ.ย่านตาขาว
สภ.ห้วยยอด
บํานาญ
สภ.เมือง
สภ.เขาวิเศษ
สภ.กันตัง
สภ.ย่านตาขาว
สภ.เมืองตรัง
สภ.บ้านในควน
สภ.หาดสําราญ
สภ.นาโยง
สภ.บ้านคลองเต็ง
สภ.หาดสําราญ
สภ.เขาวิเศษ

จํานวนเงิน
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
300.00
600.00
900.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
900.00
900.00
2,100.00
900.00
1,500.00
600.00
1,200.00
3,000.00
900.00
2,100.00
300.00
600.00
600.00
900.00
600.00
300.00
1,200.00
600.00
600.00

หมายเหตุ

รายงานประจำ�ปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

ลําดับที�
59
60
61
62
63

พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.
พักรักษาตัวใน รพ.

รายการ
พ.ต.ท.ธรรมศักดิ� สุรสินธุ์
พ.ต.อ.สมศักดิ� ศรีแสง
ด.ต.ปราโมทย์ คําเพ็ง
ด.ต.ปทีบ หลังลีงู
ร.ต.ต.เวช ประมวญสิน
รวม

สังกัด
บํานาญ
บํานาญ
สภ.ปะเหลียน
สภ.ย่านตาขาว
บํานาญ

จํานวนเงิน
900.00
300.00
600.00
600.00
600.00
76,500.00

หมายเหตุ
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สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
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รายงานประจำ�ปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

ประมวลภาพกิจกรรม
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สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
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การใหบริการดานสินเชื่อ

มี 3 ประเภท คือ
1. เงินกูสามัญ
1.1 เงินกูสามัญ โดยใชหุนหรือเงินฝากค้ำประกัน วงเงินไมเกิน รอยละ 90 ของหุนหรือเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.50 ตอป
1.2 เงินกูสามัญโดยมีบุคคลค้ำประกัน วงเงินสูงสุด 3,000,000.00 บาท ผอนชำระ 200 งวด
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7 ตอป
1.3 เงินกูสามัญโครงการพิเศษ โดยบุคคลค้ำประกัน
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.50 ตอป
- เงินกูเพื่อซื้อสินคา
100,000.00 บาท ผอนชำระ 60 งวด
- เงินกูเพื่อการศึกษา
100,000.00 บาท ผอนชำระ 60 งวด
- เงินกูเพื่อซื้ออาวุธปน
100,000.00 บาท ผอนชำระ 60 งวด
2. เงินกูฉุกเฉิน วงเงินสูงสุด 100,000.00 บาท ผอนชำระ 36 งวด
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป
3. เงินกูเพื่อการเคหะหรือเพื่อการอื่น วงเงินสูงสุด 5,000,000.00 บาท ผอนชำระ 300 งวด
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.00 ตอป

ดานเงินรับฝาก

เงินรับฝากสมาชิก มี 4 ประเภท
1. เงินฝากออมทรัพย
2. เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
3. เงินฝากออมทรัพยทวีคูณ
4. เงินฝากออมทรัพยทวีทรัพย
เงินฝากสหกรณอื่น มี 4 ประเภท
1. เงินฝากออมทรัพย
2. เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
3. เงินฝากประจำ 6 เดือน
4. เงินฝากประจำ 12 เดือน

สวัสดิการสมาชิก

อัตราดอกเบี้ยรอยละ
อัตราดอกเบี้ยรอยละ
อัตราดอกเบี้ยรอยละ
อัตราดอกเบี้ยรอยละ

3.25
3.75
4.00
4.25

ตอป
ตอป
ตอป
ตอป

อัตราดอกเบี้ยรอยละ
อัตราดอกเบี้ยรอยละ
อัตราดอกเบี้ยรอยละ
อัตราดอกเบี้ยรอยละ

3.25
3.50
3.75
3.80

ตอป
ตอป
ตอป
ตอป

1. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกทุกป
2. สวัสดิการสมาชิกพักรักษาตัวในโรงพยาบาล อัตราคืนละ 300 บาท ไมเกิน 10 คืน ตอหนึ่งรอบปบัญชี
3. สวัสดิการสงเคราะหศพบิดา-มารดา และบุตรสมาชิก ศพละ 3,000.00 บาท และพวงหรีด 1 พวง
4. สวัสดิการสงเคราะหศพสมาชิก สูงสุด 400,000.00 บาท คูสมรสสูงสุด 133,333.00 บาท
5. สมาชิกเสียชีวิต พวงหรีด 1 พวง เงินทำบุญ 3,000.00 บาท
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยตำรวจตรัง จำกัด
7. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สสอต. และ สส.ชสอ. เงินสงเคราะหสมาคมละ 600,000 บาท
8. กองทุนชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบกรณีค้ำประกันหนี้เงินกูประเภทสามัญ พ.ศ.2560

