
รายชื่อคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณอ์อมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด 
ชุดที่ 45  ประจําปี 2555 

 
1.  พล.ต.ต.สาคร ทองมุณ ี ประธานกรรมการ 
2.  พ.ต.ต.ธวัช ข่ายม่าน รองประธานกรรมการ 
3.  ร.ต.ต.อํานวย   เส้งสุ้น รองประธานกรรมการ 
4.  ด.ต.ประยรู ขวัญแก้ว กรรมการ/เหรญัญิก  
5.  ร.ต.ต.ชาครติ หนูวิลัย กรรมการ 
6.  ด.ต.สมพร   บริมาต ุ กรรมการ 
7.  ร.ต.อ.ทินกร เพิ่มศร ี กรรมการ 
8.  ร.ต.ต.ยุคล ทองคง กรรมการ 
9.  ด.ต.หญิงสุภาพร ปลอดทอง กรรมการ 
10. ด.ต.วุฒิชยั เมืองเหนือ กรรมการ 
11. ด.ต.สุมาโนช ไกรเทพ กรรมการ 
12. ด.ต.สมศกัด์ิ ชูจิตร ์ กรรมการ 
13. ร.ต.ท.เคล้า รัตโน กรรมการ 
14. ด.ต.ประเสริฐ ทองสุข กรรมการ 
15. ร.ต.ท.หญิงรุ่งฤด ี นิลวงศ ์ กรรมการ/เลขานุการ 
 

รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาํปี 2555 
1.  พ.ต.ท.หญิงรัตนาวลี   สุระสังวาลย ์ สภ.กันตัง 
2.  ด.ต.ศักด์ิชยั ปัญญาแก้ว ภ.จว.ตรัง  
3.  ด.ต.หญิงวลัญช์รตัน ์ ใหม่ศรีดี สภ.เมืองตรัง 
 

รายชื่อเจ้าหนา้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด 
1.  นางสาวอมรา ท่าจีน ผู้จัดการ 
2.  นางพักตรป์ระไพ เต็มพร้อม เจ้าหน้าที่การเงิน 
3.  นางสาวณาฏญา นิลตะ เจ้าหน้าทีบ่ัญชีและคอมพิวเตอร์ 
4.  นางสาวภทัราพร เจรญิฤทธิ ์ เจ้าหน้าทีส่ินเชื่อและธรุการ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  อาศัย พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 และข้อบังคบัสหกรณ์ ข้อ 62.                
ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่สามญัปีละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ ์ 
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 มติที่ประชุม........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 

 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 



 
 
 
1.  สมาชิกภาพ 

จํานวนสมาชกิ 
ประจําปี 2555 

หญิง(คน) ชาย(คน) รวม(คน) 

สมาชิกเม่ือตน้ปี 50 1,519 1,569 
1.1 สมาชิกเพิม่ระหว่างป ี
       - เข้าใหม่ (ค่าธรรมเนยีม 100) 

 
2 

 
61 

 
63 

       - เข้าใหม่ (ค่าธรรมเนยีม 200) 2 16 18 
1.2 สมาชิกลดลงระหว่างป ี
       - เหตุผลส่วนตัว 

 
 

 
30 

 
30 

       -  ย้าย  29 29 
       -  ชําระหนี้  3 3 
       -  เสียชีวิต  16 16 
       -  พักราชการ  1 1 

รวม 54 1,517 1,571 

1.3 สมาชิกสมทบ 
       - เมื่อต้นปี 

 
67 

 
15 

 
82 

       - เข้าใหม่ 20 7 27 
       - ลดลงระหว่างปี 1 2 3 

รวม 86 20 106 

สมาชิกคงเหลอื ณ วันสิ้นป ี 140 1,537 1,677 

 
2.  การรับฝากเงิน 
     2.1  การรับฝากจากสมาชิก 
ประเภทเงินรับฝาก จํานวนราย ต้นปี เพ่ิมระหว่างป ี ลดระหว่างปี คงเหลือ 

ออมทรัพย์ 1280 9,748,484.42 81,610,516.48 78,032,781.51 13,326,219.39 

ออมทรัพย์พิเศษ 167 21,857,761.25 27,243,142.89 23,374,047.67 25,726,856.47 

ออมทรัพย์ทวีคูณ 36 27,894,179.01 18,821,000.00 4,242,000.00 42,473,179.01 

กองทุนผู้ค้ําประกัน 1 840,889.55 25,555.97 346,256.97 520,188.55 
รายได้กองทุนผู้ค้ําประกัน 1 49,329.56 27,657.72 70,300.00 6,687.28 
เงินบริจาคเสริมความมั่นคง 1 15,357,631.45 20,146,437.10 6,256,568.66 29,247,499.89 

รวม 1,486 75,748,275.24 147,874,310.16 112,321,954.81 111,300,630.59 

 

ระเบยีบวาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณป์ระจําป ี2555 



     2.2  เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 
  

สหกรณ์อื่น ประเภท ต้นปี เพ่ิมระหว่างป ี ลดระหว่างปี คงเหลือ 

สกก.ห้วยยอด ออมทรัพย์ 745,432.73 5,071,502.43 5,500,000.00 316,935.16 

สอ.โรงพยาบาลตรัง ออมทรัพย์ 57,305.76 997.46 58,303.22 - 

สอ.ตร.สงขลา ออมทรัพย์ 430,283.70 15,108.66 - 445,392.36 

สอ.ครูตรัง ออมทรัพย์ 115,187.44 4,044.60 - 119,232.04 

สอ.บริษัทแปลนทอยด์ ออมทรัพย์
พิเศษ 

24,884.73 6,046,125.93 2,500,000.00 3,571,010.66 

สอ.โรงพยาบาลตรัง ออมทรัพย์
พิเศษ 

339,733.98 9,046.74 340,000.00 8,780.72 

สกก.นาโยง ออมทรัพย์
พิเศษ 

17,619,455.78 317,812.09 15,000,000.00 2,937,267.87 

สกก.ย่านตาขาว ออมทรัพย์
พิเศษ 

455,649.45 17,152.71 - 472,802.16 

สอ.ครูตรัง ออมทรัพย์
พิเศษ 

271,948.99 10,237.39 - 282,186.38 

สอ.สถาบันพัฒน  
บริหารศาสตร์ (นิด้า) 

ประจํา     
6 เดือน 

- 30,000,000.00 30,000,000.00 - 

สอ.โรงพยาบาลตรัง ประจํา     
6 เดือน 

- 64,000,000.00 - 64,000,000.00 

รวม  20,059,882.56 105,492,028.01 53,398,303.22 72,153,607.35 

 
 
 3.  ทุนเรือนหุ้น 
  จํานวนหุ้น         จํานวนเงนิ 
 หุ้นต้นป ี          42,730,225.00          427,302,250.00 
 บวก  หุ้นระหว่างปี                                    10,511,030.22  105,110,302.21 
 รวม                                                      53,241,255.22  532,412,552.21 
 หัก  ถอนหุ้นคนื            1,869,101.22             18,691,012.21 
 สมาชิกถือหุ้น ณ วันสิน้ป ี       51,372,154.00          513,721,540.00 
 สมาชิกถือหุ้นสูงกว่าปี 2554         8,641,929.00           86,419,290.00 
 
 
 
 
 
 



4.  ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอืน่ ๆ 

รายการ ยอดคงเหลือต้นปี เพิ่มระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือ 

ทุนสาธารณประโยชน์ 482,607.68 500,000.00 348,390.00 634,217.68 

ทุนการศึกษาอบรม 804,654.00 200,000.00 100,644.00 904,010.00 

ทุนรักษาระดับเงินปันผล 910,600.00 50,000.00 - 960,600.00 

ทุนปรับปรุงสํานักงาน 2,610,000.00 10,000.00 - 2,620,000.00 

ทุนสวัสดิการสมาชิก 288,168.03 9,000,000.00 3,970,332.67 5,317,835.36 

รวม 5,096,029.71 9,760,000.00 4,419,366.67 10,436,663.04 

 

 การจ่ายทนุสาธารณประโยชน์ ประจาํปี 2555 
 จ่ายทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก เป็นเงิน 252,000.00 บาท 
 จ่ายวันสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์จังหวัด เป็นเงิน   12,400.00 บาท 
 สนับสนุนงานวันเด็ก เป็นเงิน    5,000.00      บาท 
 สนับสนุนกีฬาฟุตบอลตรัง FC เป็นเงิน   12,250.00 บาท 
 ทําขวัญข้าราชการตํารวจบาดเจ็บ     เป็นเงิน               2,000.00 บาท 
 สนับสนุนโครงการดูแลความปลอดภัยวันสงกรานต์  เป็นเงิน     23,770.00 บาท 
 ร่วมทําบุญกฐนิกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ เป็นเงิน     1,000.00 บาท 
 สนับสนุนคอมพิวเตอร์ ให้ ภ.จว.ตรัง เป็นเงิน   17,000.00 บาท  
 สนับสนุนด่านตรวจสกัด วันปีใหม ่ เป็นเงิน   22,970.00 บาท 
 

 การจ่ายทนุสวสัดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์ศพ ประจําปี 2555 
 จํานวน    72  ราย (ตามรายชื่อในภาคผนวก) เป็นเงิน            3,970,332.67 บาท 
  
5.  การกู้เงินภายนอก 

5.1  สญัญาเงินเบิกเกินบัญชธีนาคารกรุงไทย  สาขาตรัง  วงเงิน  11,600,000.00  บาท 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  7.25  บาทต่อปี  โดยมีคณะกรรมการทั้งชุดและผู้จัดการเป็นผู้ค้ําประกัน 
 5.2  ต๋ัวสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงไทย จํากัด  สาขาตรัง  วงเงิน  650,000,000.00  บาท 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  4.375 บาทต่อปี  โดยมีคณะกรรมการทั้งชุดและผู้จัดการเป็นผู้ค้ําประกัน 
 5.3  ต๋ัวสัญญาใช้เงินธนาคารธนชาต  สาขาตรัง  วงเงิน  55,000,000.00  บาท 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  4.375 บาทต่อปี  โดยมีคณะกรรมการทั้งชุดและผู้จัดการเป็นผู้ค้ําประกัน 
 5.4  สญัญาเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารธนชาต  สาขาตรัง วงเงิน 5,000,000.00 บาท 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  8.025  บาทต่อปี  โดยมีคณะกรรมการทั้งชุดและผู้จัดการเป็นผู้ค้ําประกัน 
 
 



  5.5  กู้เงินระยะยาวธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 300,000,000.00 บาท                            
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 บาทต่อปี โดยมีคณะกรรมการทั้งชุดและผู้จดัการเป็นผู้ค้ําประกัน 
  5.6  เงินกู้ระยะสั้นสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด  200,000,000.00 บาท 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 บาทต่อปี โดยมีคณะกรรมการทั้งชุดและผู้จดัการเป็นผู้ค้ําประกัน 
 
6. สรุปผลการดําเนนิงานปี 2555 เปรียบเทียบปีก่อน 

 

พ.ศ. 2555 2554 2553 2552 

จํานวนสมาชิก(คน) 1,677 1,651 1,572 1,582 
ทุนเรือนหุ้น 513,721,540.00 427,302,250.00 371,416,620.00 323,110,190.00 
เงินฝาก 183,454,237.94 95,808,157.80 94,766,277.29 144,635,139.61 
ให้เงินกู้ระหว่างปี 2,392,057,016.30 1,562,935,764.29 1,038,510,009.68 743,738,329.45 
ลูกหนี้สุทธิ 1,800,669,013.37 1,262,918,624.10 821,780,533.14 616,081,117.50 
ทุนดําเนินงาน 1,814,101,662.23 1,278,175,929.43 826,532,040.98 624,378,257.62 
ทุนสหกรณ ์ 562,416,996.02 508,517,685.69 438,527,265.38 380,571,000.11 
รายได้ 107,146,553.50 72,871,600.33 49,341,581.94 40,786,066.68 
รายจ่าย 53,476,228.22 27,158,152.02 13,496,936.69 12,473,125.46 
กําไรสุทธิ 53,670,325.28 45,713,448.31 35,844,645.25 28,312,941.22 

 
7.  เงินฝาก 
 

พ.ศ. จํานวนเงนิฝาก เพิ่มขึน้(ลดลง) เพิ่มขึน้ จํานวน เฉลี่ยเงนิ
ฝาก 

เฉลี่ยเงนิ
ฝาก 

 (บาท) จากปีก่อน (ลดลง) ผู้ฝาก ต่อผู้ฝาก ต่อสมาชิก 
  (บาท) %  1 คน 1 คน 

2555 183,454,237.94 87,646,080.14 91.48 1,492 122,958.60 109,394.29 
2554 95,808,157.80 1,041,880.51 1.08 1,372 69,831.01 58,030.38 
2553 94,766,277.29 (49,868,862.32) (34.48) 543 174,523.53 60,283.89 
2552 144,635,139.61 27,307,579.68 18.88 540 267,842.85 91,425.50 
2551 117,327,559.93 14,297,638.65 12.19 291 403,187.49 76,484.72 
2550 103,029,921.28 47,002,557.10 45.62 244 422,253.76 67,164.23 
2549 56,027,364.18 (2,966,813.15) (5.03) 217 258,190.62 36,884.37 

 
 
 



8.  ทุนเรือนหุน้ 
 

พ.ศ. ทุนเรือนหุน้ เพิ่มขึน้จากปก่ีอน เพิ่มขึน้ จํานวนสมาชกิ เฉลี่ยต่อสมาชกิ 
  (บาท) (%)  1 คน 

2555 513,721,540.00 86,419,290.00 20.00 1,677 306,333.65 
2554 427,302,250.00 55,885,630.00 13.07 1,651 258,814.20 
2553 371,416,620.00 48,306,430.00 13.01 1,572 236,270.11 
2552 323,110,190.00 44,356,430.00 13.73 1,582 204,241.59 
2551 278,753,760.00 31,971,810.00 11.47 1,534 181,716.92 
2550 246,781,950.00 35,269,670.00 16.67 1,534 160,874.80 
2549 211,512,280.00 28,820,650.00 15.76 1,519 139,244.42 

 
9.  เงินให้กู้แก่สมาชิก 
 

พ.ศ. 
ฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ รวม 

สัญญา เงินให้กู้(บาท) สัญญา เงินให้กู้(บาท) สัญญา เงินให้กู้(บาท) สัญญา เงินให้กู้(บาท) 

2555 728 53,079,548.57 1,930 2,324,959,867.73 490 14,017,600.00 3,148 2,392,057,016.30 
2554 1,095 64,815,428.85 2,279 1,498,120,335.44   3,021 1,562,935,764.29 
2553 703 46,836,786.98 2,050 991,673,222.70   2,753 1,038,510,009.68 
2552 1,221 22,902,290.00 2,119 720,836,039.45   3,340 743,738,329.45 
2551 860 25,520,975.88 1,746 501,971,166.01   2,606 527,492,141.89 
2550 5,171 22,213,544.95 1,659 420,592,870.00   6,830 442,806,414.95 
2549 4,825 20,008,821.84 1,012 375,454,500.00   5,837 395,463,321.84 

คณะกรรมการดําเนินการชดุที่ 45 
 
 มติที่ประชุม........................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการตรวจสอบกจิการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรงั จํากัด 

สําหรบัปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2555 
------------------------------------------ 

เรียน  คณะกรรมการดําเนนิการสหกรณอ์อมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด 

  ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2554 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด ที่
ประชุมใหญ่ได้มีมติให้ พ.ต.ท.หญิง รัตนาวลี  สุระสังวาลย์  ด.ต.ศักด์ิชัย  ปัญญาแก้ว และ ด.ต.หญิง วลัญช์
รัตน์  ใหม่ศรีดี เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด สําหรับปีทางบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2555 นั้น  

ข้าพเจ้ากับพวก ได้ดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด 
ประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จึงขอสรุปผลการตรวจสอบดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

- เพื่อตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การเงิน การบัญชี 
การดําเนินงานด้านสินเชื่อ และด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์ว่าปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายของสหกรณ์ 

- เพื่อตรวจสอบติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 

- เพื่อทราบว่าเอกสารหลักฐานการให้เงินกู้ การค้ําประกัน และการรับชําระหนี้ถูกต้อง 

- เพื่อตรวจสอบการดูแลการรักษาสินทรัพย์ทุกประเภท ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า 

- เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้านการบริหารงาน 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์จากการตรวจเอกสารสําคัญ สมุด ทะเบียน บัญชี 
รายงานใบสําคัญและเอกสารทางการเงิน ระเบียบ ข้อบังคับ และรายงานการประชุม 
รวมทั้งการซักถามผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการสหกรณ์ โดยตรวจเอกสารสําคัญ
ต่าง ๆ ประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

- ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการสหกรณ์ จาก
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2555 

 

ระเบยีบวาระที่ 3  รายงานผลการตรวจสอบกิจการ  ประจําปี 2555 



3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

 ผลการตรวจสอบกิจการ รวมทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้ 

1  ด้านการบรหิารงานทั่วไป  
1.1 การตรวจสอบตลอดปีที่ผ่านมา พบว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการ และ 

กรรมการฝ่ายต่างๆ ได้บริหารสหกรณ์ฯ ด้านต่าง ๆ เป็นไปตาม กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ฯ 
และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ โดยมีการเข้าร่วมประชุมประจําเดือน เดือนละ 1 ครั้ง มี
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบงานตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย  

ทั้งนี้  ไม่พบว่า มีการปฏิบัติที่มีเจตนาฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ ให้สหกรณ์ หรือ สมาชิกได้รับความ
เสียหายอย่างร้ายแรง แต่ประการใด สําหรับกรณีที่เกิดประเด็นขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ หรือระเบียบต่างๆ ได้
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง   

1.2 ตามท่ีได้มีการขออนุมัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 หมวดค่าตอบแทน เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้กับที่ปรึกษากิตติมศักด์ จํานวน 1 ท่าน นั้น สหกรณ์ฯ ไม่ได้ดําเนินการจัดหาที่ปรึกษาเพื่อให้
ความเห็นแนะนําที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินงานกับสหกรณ์ 

1.3 ตามแผนพัฒนาสหกรณ์ 3 ปี ประจําปี 2553 -  2555 นั้น ในปี 2555 สหกรณ์ฯ  ได้ดําเนินการ
ตามแผนเพียงเรื่องเดียวคือนโยบายส่งเสริมการออม ซึ่งนับว่าเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างยิ่ง อย่างน้อยสมาชิกทุก
คนก็มีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ และจูงใจการออมด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงสุด จากการที่สหกรณ์ได้ระดมเงินฝาก
และจูงใจการออมด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงทําให้ปัจจุบันมียอดเงินที่หักเข้าบัญชีเงินฝากในแต่ละเดือนเป็นจํานวน
มาก 

1.4 สหกรณ์ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้มีการปรับปรุงเวปไซต์ของสหกรณ์เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร ให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา และสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้ ทําให้สมาชิกได้รับความสะดวกมากขึ้น 

1.5 การนําหลักธรรมมาภิบาล มาใช้ในสหกรณ์ฯ เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมาก เนื่องจาก  
หลักธรรมาภิบาล เป็นหัวใจในการดําเนินธุรกิจที่มีผลต่อทุกฝ่ายให้ได้รับผลประโยชน์ที่ยุติธรรม มีความโปร่งใส 
มีคุณธรรม มีความคุ้มค่า มีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ ต้ังแต่ คณะกรรมการ สมาชิก เจ้าหน้าที่  รวมถึง สังคม
และประเทศชาติ  จากการตรวจสอบสหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการในเรื่องธรรมมาภิบาลเพียงบางเรื่อง  เช่นหลัก
ความโปร่งใส ซึ่งสหกรณ์ได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ได้ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา เป็นต้น 
 1.6 ในปี 2555 สหกรณ์ฯ ได้ส่งกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าร่วมประชุมสัมมนา
และฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับ
กรรมการและเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ที่มาเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และ
นําองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 1.7 การทํางานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสําเร็จ

ตามเป้าหมาย ที่วางไว้ และให้รักษาผลงานนี้ไว้ต่อไป 



2.  ด้านการเงิน  
  ในปี 2555 สหกรณ์ฯ ได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น
9,686,000 .- บาท สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินตามงบประมาณไป  9,057,000.- บาท ( ร้อยละ 93 ) คงเหลือวงเงิน
งบประมาณ 629,900.- บาท ( ร้อยละ 7 )  

ในระหว่างปี ได้ทําการสุ่มตรวจนับเงินสดเป็นประจํา ทุกเดือน ปรากฏว่ามีเงินสด 
คงเหลือตรงตามบัญชีทุกครั้ง  ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝากและใบแจ้งยอดของธนาคารปรากฏว่ามียอด
คงเหลือตรงตามบัญชีของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัดกุม และ
ปลอดภัย ณ วันสิ้นปี สหกรณ์ฯ มีเงินสดคงเหลือ จํานวน 20,328.64.- บาท  โดยสหกรณ์ได้มีการควบคุมการ
ใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับ จ่าย และ เก็บรักษาเงิน และ งบประมาณรายจ่ายที่ ที่ประชุม
ใหญ่กําหนดไว้ รวมทั้งรายจ่ายของสหกรณ์ฯได้จ่ายไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ฯ และสมาชิก ควรแก่เหตุผลและ
เป็นไปตามที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  
 3.  ด้านการบัญชี  
 - สหกรณ์ใช้ระบบบัญชีเป็นไปตามแบบที่ทางราชการกําหนด ซึ่งเหมาะสมและเพียงพอกับ 
ปริมาณธุรกิจ 

- การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และมีเอกสารประกอบรายการบัญชี           
เพียงพอที่จะใช้เป็นหลักฐานทางบัญชีได้ 

- สหกรณ์ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ ทําให้รายการบัญชี ทะเบียน 
งบการเงิน และรายงานต่าง ๆ ถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็ว และสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 -  การปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญช ีส่วนใหญ่ถกูต้องเรียบร้อย มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อย ซึ่งไม่
เป็นสาระสําคัญ ได้แจ้งให้เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดําเนินการให้มีการแก้ไข ใหถู้กต้องเรียบร้อยแล้ว 

3.3 ด้านการลงทุน 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง ได้มีการลงทุน ดังนี้ 
1. หุ้นชุมนุมในสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จํากัด จํานวน 371,000 บาท 
2. หุ้นชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จํากัด   จํานวน 104,790 บาท 
3. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยตํ์ารวจแห่งชาติ จํากัด จํานวน 212,000 บาท 
4. หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  จํานวน 200,000 บาท 

การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกําหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ การคํานวณผลตอบแทน
ถูกต้องครบถ้วน การเก็บหลักฐานอยู่ในตู้นิรภัยของสหกรณ์ฯ มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย 
 
 
 
 



3.4 การรับฝากเงิน 
การปฏิบัติในการรับฝากและถอนเงินรัดกุม ปลอดภัย การคํานวณ ดอกเบี้ย ถูกต้อง เรียบร้อย 
3.5 ด้านสินทรัพย์ถาวร 
สหกรณ์มีการจัดซื้อรถยนต์ตู้ และอุปกรณ์ตกแต่ง ในการจัดซื้อมีเอกสารหลักฐานในการจ่ายครบถ้วน  

และสหกรณ์ฯ ได้คํานวณค่าเสื่อมราคา เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การดูแลรักษาสินทรัพย์
ของสหกรณ์อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี 

3.6 ด้านทุนเรือนหุ้น 
สหกรณ์ฯ มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าหุ้น ถูกต้องตามระเบียบ โดยแจ้งยอดทุนเรือนหุ้น

สะสมในใบเสร็จรับเงินทุกเดือน  และจ่ายเงินกองทุนประเภทต่าง ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งทุน ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องมติของคณะกรรมการดําเนินการ โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับทะเบียน
ผู้ถือหุ้นรายตัว 

3.7 ด้านสินเชื่อ  
 การจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกแต่ละรายมีการทํานิติกรรมครบถ้วน เอกสารหลักฐานประกอบสัญญาเงินกู้
ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้ที่กําหนดไว้ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ   
 ในปีที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้ขยายวงเงินสินเชื่อให้แก่สมาชิกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อ     
เสริมศักยภาพการแข่งขัน กับสถาบันการเงินอื่น ซึ่งเป็นมาตรการที่ได้ผลดี อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากกรณี
ดังกล่าวมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ในด้านบวกพบว่าสามารถรักษาสมาชิกของสหกรณ์ และขยายฐานสินเชื่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนในด้านลบพบว่า หนี้สินเฉลี่ยต่อหัวสมาชิกเพิ่มขึ้นและเกิดผลกระทบกับเงินเดือน
คงเหลือของสมาชิกบางรายซึ่งเป็นสัญญาณที่น่ากังวลต่อการผ่อนชําระหนี้ หากอนาคตเกิดภาวะดอกเบี้ย
สูงขึ้น   
 3.8 รายจ่ายของสหกรณ์ 

3.5.1  รายจ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ เป็นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการ มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการครบถ้วนเพียงพอที่จะใช้เป็นหลักฐานทางบัญชีได้ 

3.5.2 รายจ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามมติของที่ประชุมว่าด้วยรายจ่ายนั้น และส่วนใหญ่อยู่
ภายในวงเงินงบประมาณที่กําหนดไว้ เว้นแต่มีรายจ่าย 1 รายการ เกินวงเงินงบประมาณ คือ การจัดทํา      
เวปไซต์สหกรณ์ ต้ังไว้ 30,000 บาท จ่ายจริง 57,000 บาท เนื่องจากมีการปรับปรุงโปรแกรมใหม่ใน    
ระหว่างปี 

3.9 ทุนสํารองและทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ 
การใช้จ่ายเงินทุนสะสมต่าง ๆ ในระหว่างปี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ ระเบียบที่สหกรณ์ฯ 

กําหนด 
4.ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ข้อสังเกต 
ในระหว่างปี คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่กรรมการ และ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ระหว่างการตรวจสอบและในรายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือน ทุกเดือน 



 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 1. สหกรณ์ควรพยายามลงทุนให้มากที่สุด เช่น การซื้อพันธบัตร เพื่อสหกรณ์จะได้มีรายได้

เพิ่มมากข้ึน เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นจะทําให้สหกรณ์มั่นคงแข็งแรง สามารถจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับสมาชิกได้

เพิ่มมากขึ้นและสามารถนําเงินดังกล่าวมาให้สมาชิกกู้ ในอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงกว่าเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น 

และเป็นการลดต้นทุนให้สหกรณ์ส่วนหนึ่งด้วย 

 2. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสหกรณ์ ในเมื่อสหกรณ์มีการขอตั้งงบประมาณประจําปี ไว้

แล้ว ดังนั้น สหกรณ์ควรมีการดําเนินการตามแผน เพื่อจะได้พัฒนาสหกรณ์ให้มีความมั่นคง แข็งแรง ซึ่งจะได้

เป็นการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

3. พยายามหาพันธมิตรด้านการเงินมาฝากเงิน เพื่อบรรเทาปัญหาการกู้จากสถาบันการเงิน

อ่ืน เพราะต้องเสียดอกเบี้ยที่แพงกว่า 

4. ผลกระทบต่อทุนสวัสดิการสมาชิก  เนื่องจากคาดว่าภาระในการคุ้มครองสวัสดิการแก่

สมาชิกมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมาก ฉะนั้น จึงควรมีการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อการนี้ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น อย่างไรก็

ตามได้เสนอแนะว่าควรมีการศึกษาเรื่องกระจายความเสี่ยงในรูปของการประกันชีวิตเอกชนเข้ามารับภาระ

บางส่วน เพื่อลดภาระของสหกรณ์ในอนาคต 

5. ด้านนโยบายส่งเสริมการออม จึงเห็นควรให้คณะกรรมการชุดต่อไปผลักดันยุทธศาสตร์

ต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้มีการออมเพิ่มขึ้นต่อไป 

6. จากการตรวจสอบประสิทธิภาพการควบคุม กํากับ และการจัดการภายใน พบว่า 

หลักฐานทางบัญชี และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เห็น

ควรให้ฝ่ายจัดการมีการตรวจสอบเป็นประจําทุกสัปดาห์ และลงนามกํากับไว้ตามความเหมาะสม 

7. ด้านสินเชื่อ  

สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการติดตามและเร่งรัดหนี้สินจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ผิดนัดการชําระหนี้

มาโดยตลอด จากการตรวจสอบที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ควรมีการติดตามทวงถามจากผู้กู้โดยตรง และต้องใช้

ความพยายามทุกวิธีในการให้ผู้กู้ชําระหนี้เองเท่านั้น ซึ่งการเรียกให้ผู้ค้ําประกันเป็นผู้ชําระหนี้เป็นทางเลือก

สุดท้ายที่ไม่สามารถติดตามจากผู้กู้ได้เท่านั้น และหากจะต้องให้ผู้ค้ําประกันเป็นผู้ชําระหนี้แทน สหกรณ์ฯ ควร

ใช้การปรับสภาพหนี้โดยวิธีรวมหนี้ และขยายเวลาให้กับผู้ค้ําประกัน  

8. เห็นควรให้คณะกรรมการชุดต่อไปได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินอย่างใกล้ชิด 

และบริหารสัดส่วนทุนอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันของสถาบันการเงิน 

9. อย่างไรก็ตามเพื่อให้สหกรณ์ฯ ของเรามีการพัฒนาตามแนวอุดมการณ์ 7 ประการ ของ

องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรพิจารณา

ดําเนินการให้ชัดเจนและมีรูปธรรมเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 



 9.1 ควรจัดทําแผนแม่บท (กลยุทธ์) การพัฒนาสหกรณ์ 3 – 5 ปี มาเป็นกรอบ      

ทิศทางการดําเนินงานประจําปี  

 9.2 ให้การสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ แก่สมาชิก และตัวแทนสมาชิก เกี่ยวกับระบบ

สหกรณ์ กิจการสหกรณ์ และอุดมการณ์สหกรณ์ 

 9.3 สนับสนุนให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ ให้สอดคล้องกับ

แผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ อย่างรวดเร็ว เป็นรูปธรรม ตามข้อบังคับ 

 9.4 ส่งเสริมให้ตัวแทนสมาชิกหน่วย ที่ไม่มีคณะกรรมการดําเนินการได้มีส่วนร่วมใน

การสนับสนุนการพัฒนากิจการสหกรณ์ ในภารกิจต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้การดําเนินงานของคณะผู้ตรวจสอบกิจการในปีที่ผ่านมา ได้ทําหน้าที่แทนสมาชิก       

ทุกท่านอย่างทุ่มเท เต็มกําลัง และเต็มความสามารถ โดยได้รับความร่วมมือและการอํานวยความสะดวกจาก

ประธานกรรมการ คณะกรรมการดําเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา     

ณ โอกาสนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

           พ.ต.ท.หญิง   รัตนาวลี  สุระสังวาลย์     ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 
                ( รัตนาวลี  สุระสังวาลย์ ) 

         ด.ต.    ศักด์ิชัย ปัญญาแก้ว      ผู้ตรวจสอบกิจการ  
( ศักด์ิชัย  ปัญญาแก้ว )     

         ด.ต.หญิง  วลัญช์รัตน์ ใหม่ศรีดี      ผู้ตรวจสอบกิจการ 
( วลัญช์รัตน์ ใหม่ศรีดี ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



หนังสือรับรองของสหกรณ ์
                                   สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรงั จาํกดั
      วันท่ี   24  มกราคม  2556 
เรียน ผู้สอบบัญชี 
  หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด  
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2555    เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555   
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด  สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด โดยถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนดหรือไม่ 
  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่านตรวจสอบ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้
จัดทําขึ้นตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
  ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินท่ีท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และคิดว่าควรจะเป็นดังต่อไปนี้ 
  1.  งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ   ซ่ึงรวมถึงการละเว้นการแสดงรายการและข้อมูล
ต่างๆ 
  2.  ข้าพเจา้ไดจ้ัดเอกสารหลักฐานและขอ้มูลดงัต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 

2.1  บันทึกทางการบัญชี  เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัชี  และข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งทัง้หมด 
   2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการและรายงานการประชุมใหญ ่

3.  ไมม่ีรายการผดิปกติท่ีเกี่ยวข้องกับการกระทําของคณะกรรมการดาํเนินการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ผู้ซ่ึงมีหน้าท่ี 
สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน 

4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด  ซ่ึงหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อ  
งบการเงิน  นอกจากนี้   สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ  หรือหน่วยงานที่กํากับดูแล  ซ่ึงหากไม่
ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน 

5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ   
ซ่ึงรวมถงึการถูกเรยีกชดเชย  หรือถกูประเมินภาษอีากร  หรือมหีนี้สินท่ีอาจเกดิขึ้นในภายหน้า   ซ่ึงควรจะได้นํามาพิจารณาเปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑใ์นการตัง้สาํรองคา่เสียหายท่ีอาจเกดิขึ้น 
  6.    รายการหรือข้อมูลดงัต่อไปนี้มกีารบันทึกหรอืเปดิเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 

6.1 รายการธุรกิจท่ีมกีบัสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น 
6.2 ข้อตกลงกับสถาบนัการเงินเกี่ยวกบัภาระผูกพันเงินฝาก  หรือข้อจาํกดัการใช้เงินกู ้
6.3 สินทรัพย์ท่ีใช้เป็นหลักประกัน 

  7.    สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ท้ังหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพัน หรือข้อผูกมัดใด ๆ ใน
สินทรัพย์ของสหกรณ์  เว้นแต่ท่ีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
  8.   สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์  ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นในภายหน้าไว้
อย่างเหมาะสม รวมท้ังได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันท้ังหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลท่ีสาม  
นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  

9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น หรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่ 
มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ   ซ่ึงต้องนํามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
    
                  พลตํารวจตรี   สาคร   ทองมุณ ี           ร้อยตาํรวจโทหญิง    รุง่ฤด ี นิลวงศ์ 
                      (สาคร   ทองมุณี)                                    (รุ่งฤด ี นิลวงศ์) 
                     ประธานกรรมการ                     กรรมการ/เลขานกุาร 

 

 



 
 
 ตามความในข้อบังคับ ข้อ 79(5) คณะกรรมการดําเนินการมีหน้าที่เสนอแผนงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
สหกรณ์ ตามข้อบังคับข้อ 71 (7) ดังต่อไปนี้ 
 

แผนการดาํเนนิงานประจําป ี2556 

รายการ แผนงานป ี2555 ผลงานป ี2555 แผนงานปี 2556 

1. รับสมาชิกเพิ่ม 70 81 85 

2. ถือหุ้นเพิ่ม 60,000,000.00 86,419,290.00 70,000,000.00 

3. รับฝากเงินเพิ่ม 70,000,000.00 87,646,080.14 90,000,000.00 

4. จ่ายเงินกู้ระหว่างปี 2,200,000,000.00 2,392,057,016.30 2,000,000,000.00 

5. รับชําระหนี้เงินกู้ระหว่างปี 1,700,000,000.00 1,854,306,627.03 1,700,000,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ 5  อนุมัติแผนงานและประมาณการรายจ่ายของสหกรณ์  ประจําปี 2556 



 
 
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรพัย์ตํารวจตรัง จํากัด  ข้อ 17  กําหนดว่าที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงิน
กู้ยืมหรือการค้าํประกันสําหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามท่ีจําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน  วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ์
 ในปีงบประมาณ 2556 นี้ ขอนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ขอกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน
เท่ากับปี 2555 เป็นเงิน 2,000,000,000.00 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน) 
 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
 มติที่ประชุม....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ 6  พิจารณากําหนดวงเงนิกู้ยืม  หรือ  ค้ําประกัน  ประจําป ี2556 



ระเบยีบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ  ประจําปี 2555  
 
  

คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่ 45 ขอเสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี  2555 ตาม      
พ.ร.บ. สหกรณ์  พ.ศ. 2542  มาตรา 60  และข้อบังคับข้อ 27  ดังนี้ 

รายการจัดสรร 
ปี 2555 

(จํานวนเงิน) 
(%) 

ปี 2554 
(จํานวนเงิน) 

(%) 

1.  เป็นเงินสํารองไม่น้อยกว่า 10% ของกําไรสุทธิ 
2.  ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
แต่ไม่เกิน อัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด 
3.  เงินปันผลตามหุ้นแก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี แห่งค่าหุ้นที่ชําระ
แล้วของสมาชิกแต่ต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตาม
ส่วนแห่งระยะเวลา 
4.  เงินปันผลตามหุ้นแก่สมาชิกสมทบในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี 
แห่งค่าหุ้นที่ชําระแล้วของสมาชิกแต่ต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา 
5.  เงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 11.00 ของจํานวนรวมแห่งดอกเบี้ย
เงินกู้ซึ่งสมาชิกส่งต่อสหกรณ์ระหว่างปี 2554 
6.  โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 10  ของกําไรสุทธิ 
7.  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุ้น 
8.  ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 10 ของ  กําไรสุทธิ 
9.  ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ 
      - สมทบกองทุนสวัสดิการ ตร. (0.75% ของ กําไรสุทธิ)     400,000.00 
      - ทุนสาธารณประโยชน์สหกรณ์ตํารวจตรัง จํากัด           400,000.00 
10.  ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
11.  ทุนสร้างหรือปรับปรุงสํานักงานเสริมความมั่นคงให้สหกรณ์ 
12. เงินบริจาคเสริมสร้างความมั่นคง 

รวม 

6,302,967.28 
10,000.00 

 
28,624,619.00 

 
 

109,993.00 
 
 

11,522,746.00 
 

1,000,000.00 
50,000.00 

200,000.00 
800,000.00 

 
 

3,000,000.00 
50,000.00 

2,000,000.00 
 

53,670,325.28 

11.74 
0.01 

 
53.34 

 
 

0.20 
 
 

21.48 
 

1.86 
0.09 
0.37 
1.50 

 
 

5.59 
0.09 
3.73 

 
100.00 

7,852,835.31 
10,000.00 

 
24,074,673.00 

 
 

42,817.00 
 
 

7,013,123.00 
 

960,000.00 
50,000.00 

200,000.00 
500,000.00 

 
 

3,000,000.00 
10,000.00 

2,000,000.00 
 

45,713,448.31 

17.18 
0.02 

 
52.67 

 
 

0.09 
 
 

15.34 
 

2.10 
0.11 
0.44 
1.09 

 
 

6.56 
0.02 
4.38 

 
100.00 

  
หากจัดสรรกําไรสุทธปิระจาํปี 2555 ตามที่เสนอจะมผีล ดังนี้ 

รายการ ปี 2555 ร้อยละ ปี 2554 ร้อยละ 
1. เป็นของสมาชิกตามข้อ 3,4,5 40,257,358.00 75.02 31,130,613.00 68.10 

2. เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก ตามข้อ 1,7,8,9,10,11,12 12,402,967.28 23.11 13,612,835.31 29.78 

3. เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ตามข้อ 6 1,000,000.00 1.86 960,000.00 2.10 

4. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ ตามข้อ 2 10,000.00 0.01 10,000.00 0.02 

รวม 53,670,325.28 100.00 45,713,448.31 100.00 

 
 

มติที่ประชุม............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 



ระเบยีบวาระที่ 8  รับทราบการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีภาครฐัประจําปี 2556 
 
 
 
 ตามนโยบายของอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กําหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้ผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์นั้น โอนกลับให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีแทน ตาม
ประกาศหนังสือนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์การโอนกลับสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบ
บัญชี ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการเงินการ
บัญชี และพัฒนางานกํากับสหกรณ์ภาคเอกชนก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อทางราชการ และต่อสหกรณ์เอง 
 ทางสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ได้คัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด เป็นสหกรณ์นํา
ร่องโอนกลับให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี ปีบัญชี 2556 ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ณ วันที่ 
27 ธันวาคม 2555 รวมสหกรณ์โอนกลับทั้งสิ้น 53 สหกรณ์ โดยในปี 2556 สหกรณ์ฯ ไม่ต้องคัดเลือกผู้สอบ
บัญชีและไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
  
 มติที่ประชุม........................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด  ข้อ 102. ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผู้มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี   การ
เศรษฐกิจหรือการสหกรณ์  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจําปี  จํานวนไม่เกิน 3 คน หรือ
หนึ่งนิติบุคคล 
 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ  หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 
 จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
 ข้อ 103. การดํารงตําแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มี
กําหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์  ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่  
ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 
 จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาว่าจะมีผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจําปี  2556  จํานวนกี่คนและให้
สมาชิกเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสม  เข้ารับการเลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  เพื่อที่ประชุมจะได้พิจารณา 
 
 มติที่ประชุม  ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2556  จาํนวน...............................คน 
 ผู้ได้รับการเลือกต้ังให้ทําหน้าที่ผู้ตรวจสอบกจิการ  คือ 
 1. ........................................................................................................... 
 2. ........................................................................................................... 
 3. ........................................................................................................... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ 9  พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2556 



ระเบยีบวาระที่ 10  พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนนิการ ประจําป ี2556 
   
 
 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542  มาตรา 50  ใหส้หกรณม์ี
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึง่และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 14 คน  
ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิก 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี  นบัแต่วันเลือกต้ัง  
 กรรมการซึ่งพน้จากตําแหน่งอาจได้รับการเลือกต้ังอีกได้แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 
 ในกรณีที่มีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณ์แทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้กรรมการที่ได้รับเลือก
ต้ังอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 45  เมื่อวันที่  24  มกราคม  2556  ขอเสนอการจัดสรร
กรรมการเฉลี่ยให้ทุกหน่วยเหมือนปีก่อนๆ  โดยใช้หลักเกณฑ์ตามจํานวนสมาชิกให้ สภ. และ สภ.ลูกข่าย    
สภ. ละ 1 คน หน่วยบํานาญ 1 คน  เฉพาะ สภ.เมือง,คลองเต็ง,หนองตรุด 2 คน กกฯ, พฐ., ตม, จนท., ตจว.  
3 คน  รวมเป็น 15 คน  และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ  ตามตาราง
รายละเอียด  ดังนี้ 

 
คณะกรรมการดําเนินการทีห่มดวาระ มีจาํนวน 8 คน ตามรายละเอยีด 

สังกัด 
จํานวน
สมาชิก 

จํานวน
คณะกรรมการ  
ที่ได้รับจัดสรร 

ชื่อคณะกรรมการ หมายเหต ุ

ข้าราชการบํานาญ 241 1 ร.ต.ท.เคล้า  รัตโน 
วาระที ่1/2  
หมดวาระเลือกใหม่ได้ 

1. เจ้าหน้าท่ี 5  พล.ต.ต.สาคร  ทองมุณ ี วาระที่  2/1   
2. ตํารวจภูธรจังหวัดตรัง 100    
3. ตรวจคนเข้าเมือง 1 3 ร.ต.ท.หญิงรุ่งฤดี  นิลวงศ ์ วาระที่  1/1  
4. พิสูจน์หลักฐาน 17    
5. ต่างจังหวัด 110  พ.ต.ต.ธวัช  ข่ายม่าน วาระที ่1/2  หมดวาระย้ายสังกัด 

รวม 233    

1. สภ.เมือง 217  ด.ต.ยุคล  ทองคง วาระที ่2/2  
2. สภ.หนองตรุด 30 2  หมดวาระเลือกใหม่ไม่ได้ 
3. สภ.คลองเต็ง 44  ด.ต.ประยูร  ขวัญแก้ว วาระที ่1/2  

รวม 291   หมดวาระเลือกใหม่ได้ 

สภ.นาโยง 59 1 ด.ต.อํานวย  เส้งสุ้น วาระที ่1/2  
    หมดวาระเลือกใหม่ได้ 

สภ.ห้วยยอด  122 1 ด.ต.ชาคริต  หนูวิลัย วาระที ่1/2 
    หมดวาระเลือกใหม่ได้ 

     



สังกัด 
จํานวน
สมาชิก 

จํานวน
คณะกรรมการ   
ที่ได้รับจัดสรร 

ชื่อคณะกรรมการ หมายเหตุ 

สภ.รัษฎา 56 1 ด.ต.สมศักด์ิ  ชูจิตร ์ วาระที่  1/1  

สภ.หาดสําราญ 32 1 ด.ต.สมพร  บริมาตุ วาระที ่ 2/1   

1. สภ.วังวิเศษ 51    
2. สภ.เขาวิเศษ 27 1 ด.ต.ประเสริฐ  ทองสุข วาระที ่1/2   

รวม 78   หมดวาระเลือกใหม่ได้ 

1. สภ.ย่านตาขาว 92    
2. สภ.ในควน 34 1 ด.ต.วุฒิชัย  เมืองเหนือ วาระที่  1/1 

รวม 126    

1. สภ.กันตัง 124    
2. สภ.โคกยาง 30 1 ร.ต.อ.ทินกร  เพิ่มศร ี วาระที ่1/2 

รวม 154   หมดวาระเลือกใหม่ได้ 

1. สภ.ปะเหลียน 82    
2. สภ.หนองเอื้อง 32 1 ด.ต.สุมาโนช  ไกรเทพ วาระที ่1/1   

รวม 114    

สภ.สิเกา 65 1 ด.ต.หญิงสุภาพร ปลอดทอง วาระที่  1/1 
ย้ายสังกัด 

รวมสมาชิก 1,571  

 
 หน่วยงานที่ต้องเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหม่แทนกรรมการทีห่มดวาระ 8 คน  ดังนี ้  

1.  ข้าราชการบํานาญ       1 คน 
2.  ตํารวจภูธรจังหวัดตรัง       1 คน 
3.  สถานีตํารวจภูธรเมืองตรัง,หนองตรุด,คลองเต็ง    2 คน 
4.   สถานีตํารวจภูธรนาโยง      1 คน 
5.   สถานีตํารวจภูธรห้วยยอด      1  คน 
6.   สถานีตํารวจภูธรวังวิเศษ      1 คน 
7.  สถานีตํารวจภูธรกันตัง      1 คน 
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ระเบยีบวาระที่ 12  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํป ี2555 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 1     เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 .................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระที่ 2     รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ์ประจําปี 2555 
 ................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระที่ 3     รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําปี 2555 
 ................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระที่ 4     พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ประจําปี 2555 
 ................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระที่ 5     พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556 
 .................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระที่ 6     พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืม หรือค้าํประกันประจําปี 2556 
 .................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระที่ 7     พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสทุธิประจําปี 2555 
 .................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระที่ 8     รับทราบการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีภาครัฐ ประจําปี 2556 
 .................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระที่ 9    พิจารณาเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2556 
 .................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระที่ 10    พิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการประจําปี 2556 
 .................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระที่ 11     เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 
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คําสั่งสหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด 
ท่ี  1/2556 

เรื่อง  แตงตั้งผูแทนสมาชิกเพื่อเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป  2555 
******************************** 

 ตามที่ สหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด  ไดมีประกาศเรื่อง  การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพื่อเขา
รวมประชุมใหญสามัญประจําป 2555  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน 2555  แจงใหสมาชิกสังกัดตางๆ สมัครเขา
รับการเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกในสังกัดของตนเอง  เพื่อเขารวมประชุมใหญสามัญปะจําป  2555  นั้น 
 บัดนี้  การดําเนินการตามประกาศดังกลาวขางตนเสร็จเรียบรอยแลว  สหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง 
จํากัด  จึงขอแตงตั้งผูแทนสมาชิกเพื่อเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2555 ดังมีรายช่ือตอไปนี้ 
 1.  สังกัดเจาหนาท่ี 
  1.  นางสาวอมรา  ทาจีน 
 2.  สังกัดขาราชการบํานาญ 
      1.  ร.ต.ท.เคลา  รัตโน    2.  พ.ต.ท.สุรเดช  จันทรทอง 
  3.  พ.ต.ท.ประเวียง  ชูมาก   4.  ด.ต.สมเกียรติ  สถิตยธรรม 
  5.  ร.ต.ต.จเร  ทองงาม    6.  ร.ต.ต.จเร  ซุนสั้น 
  7.  ด.ต.เวยีง  นกรักษ    8.  ด.ต.สุทัศน  จริงจิตร 
  9.  ด.ต.บุญภูม ิชูใจ    10. ด.ต.มนัส  โจงจาบ 
  11. ด.ต.สมหมาย  ปานยงั    12. ร.ต.ท.วิชิต  เพชรสุวรรณ 
  13. ด.ต.อรุณ  จรูญศักดิ ์    14. ด.ต.ปรารภ  ชวยสงค 
  15. ด.ต.ยงยุทธ  เลาสม    16. ด.ต.ประกอบ  โตสุจริตธรรม 
  17. ร.ต.ต.บัณฑิต  ไชยฤทธิ ์   18. ร.ต.ต.กฤษดา  เอ็ม เอ็ม 
  19. ร.ต.ต.โกมล  พรหมทอง   20. ด.ต.โสรัจ  ศรีทองกุล 
  21. ด.ต.ฟอง  สวัสดิรักษา    22. ด.ต.จรูญ  กฤษณะพันธ 
  23. ด.ต.วันชยั  สินไชย    24. ร.ต.ต.จําเริญ  ดวงเมืองใหม 
  25. ด.ต.สมพงษ  หนวูุน    26. ร.ต.ต.เสวียน  มะลวิัลย 
  27. ด.ต.อรุณ  จันทภาโส    28. ร.ต.อ.แคลว  ทองฤทธิ์ 
  29. ร.ต.ต.เชื้อ  ชัยทอง    30. ด.ต.สมนึก  เอียดแกว 
  31. ร.ต.ต.เคียง  ดิสสระ    32. ด.ต.ณรงค  ธรรมหิเวศน 
  33. ร.ต.ท.โสภณ  สิงหขาว   34. ด.ต.ประกอบ  วงศววิัฒน 
  35. พ.ต.ท.สมศักดิ์  ธรรมพากรณ   36. ด.ต.สมศักดิ์  ทาจีน 
  37. ร.ต.ต.นิพนธ  พงษพิพฒัน   38. พ.ต.ท.ธเนศ  แสงทอง 



  39. พ.ต.ท.บุญนอม  พลรัตน   40. ด.ต.เจริญ  ทองเต็ม 
  41. ร.ต.ต.ชวน  พลเดช    42. ด.ต.พัน  หอยบาง 
  43. พ.ต.ท.ยม  ณ พิบูลย    44. ด.ต.เกริกชยั  คงออน 
  45. ด.ต.ประเทือง  จันทรเพชร   46. ด.ต.สมปอง  ชิตนอย 
  47. ด.ต.ดวง  ปยะเขต    48. ด.ต.ชม   คงสุข 
 3.  สังกัดตาํรวจภูธรจังหวัดตรัง 
  1.  พล.ต.ต.สาคร  ทองมุณี   2. ร.ต.ท.หญิงรุงฤดี  นิลวงศ 
  3.  ร.ต.ท.ปราณีต    ศรีแกวคง   4.  ร.ต.ต.ไกรกิตติ     ตั้งคํา  
  5.  ร.ต.ต.อรุณ     หิรัญรัตน   6.  ด.ต.จิรายุ  บุญขันธ 
  7.  ด.ต.อนุชา  อนันตกุล    8.  พ.ต.ท.สุรพล   ณ พัทลุง 
  9.  ด.ต.ภาณุพงศ  คงชีภา    10. พ.ต.ท.หญิงปรีดา  มะยายอ 
  11. พ.ต.ท.พิเชษฐ   กันทาสม   12. ด.ต.นริศ    โสะหาบ 
  13. ด.ต.หญิงสุภาพร  ปลอดทอง   14. ด.ต.กิตติ  รัตนคํา 
  15. จ.ส.ต.พิตรพิบูลย บุญขัน   16. ร.ต.อ.สุวรรณ   พรหมสวุรรณ 
  17. ด.ต.จรวย  จันทรทอง    18. ด.ต.บัญญัติ   บุญชัยแสน 
  19. ร.ต.อ.หญิงสาวิตรี   ทองฤทธิ์   20. พ.ต.ท.ประภาส    แกวทองประคํา 
 4.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองตรงั 
  1.  พ.ต.ต.ธวัช  ขายมาน    2.  ร.ต.ต.สรรเสริญ   นาควงศ 
  3.  ร.ต.ต.ปรีดา  นาคชวย    4.  ด.ต.สุชาติ    เล่ียนกัตวา             
  5.  ด.ต.สมชาย   โชติสวัสดรัิกษา   6.  ด.ต.ยุคล  ทองคง 
  7.  ด.ต.พิศิษฐ แจงประจักษ   8.  ด.ต.ประยูร  ขวัญแกว 
  9.  ด.ต.หญิงจนัจิรา   เส็นบตัร   10. ด.ต.อนันต  จิตตวงศ 
  11. ด.ต.อาดูรย    เส็นบัตร   12. ด.ต.ประสิทธิ์   บินรินทร 
  13. ร.ต.ต.สวัสดิ์  สุขการ    14. ด.ต.จํานงค   ชัยเพชร 
  15. ร.ต.ต.สนิท   ขายมาน    16. ด.ต.สุรศักดิ์   รักใหม  
  17. ด.ต.สุขชัย   คําหลา    18. ด.ต.ไพโรจน   นุนสงค 
  19. ด.ต.อนุสรณ    ฉางตา    20. ร.ต.ต.สมศักดิ์   เพ็งเกต ุ
  21. ด.ต.บุญลือ   ภิรมยเมือง   22. ด.ต.กนก  เชยช่ืนจติร  
  23. ด.ต.บุญธรรม   จันทรแกว   24. ด.ต.กฤษธพิงศ   เอียดคลองชี 
  25. ด.ต.หญิงวลัญรัตน   ใหมศรีดี   26. ร.ต.อ.ปรมัตถ    แสงปรี 
  27. ร.ต.ต.ธวัช   ยั่งยืน           28. ด.ต.สามารถ    ศรทอง 
  29. ด.ต.เอกศษิฐ   วงศอากนิษฐ   30. ร.ต.ต.อุดม   สุชนก 
 
 



  31. ด.ต.ปรีชา    เสียมไหม   32. จ.ส.ต.ปริญญา   ชัยศิริ 
  33. ด.ต.ศุภากร   จินตยะ    34. ด.ต.วิทวัฒน   สีใส 
  35. ด.ต.ประยรู  รักไทย       36. ส.ต.อ.วุฒิชัย   โงกเขา 
  37. ร.ต.ต.สวัสดิ์    ศรีสวาง   38. ด.ต.บุญสนอง   เต็มพรอม 
  39. จ.ส.ต.ชัยมิตร   ชวยรอด   40. ด.ต.อภิชาติ   แสงทวีโชคชัย 
  41. ส.ต.อ.หญิงสุวารี   จั่นแคน   42. ด.ต.สุชาติ   อุมเมือง  
  43. ร.ต.ต.กมล    ไกรแสง 
 5.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรนาโยง 
    1.  ร.ต.ต.อํานวย    เสงสุน   2.  ร.ต.ต.วินัย    สุวรรณจันทร          
  3.  ร.ต.ต.บุญธรรม   มณีแตม               4.  ร.ต.ต.ประหยัด    ศรีจนัทร 
  5.  ร.ต.ต.ไกรสร   ศิริพันธ   6.  ร.ต.ต.บุญชวย   ดําจํานงค 
  7.  ด.ต.พินิจ   แสงมณ ี    8.  ด.ต.ไพศาล    ทองมณ ี
  9.  ด.ต.วัชระ   ขวัญแยม    10. ด.ต.ประสิทธิ์   ขําเกลี้ยง 
  11. ด.ต.สัมพันธ   เสวตโสธร   12. ด.ต.สายัณห    บุรีภักด ี
 6.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรบานคลองเต็ง 
  1.  ร.ต.ต.นุกูล    นิตยโชต ิ   2.  ด.ต.สุเทพ   จําปา 
  3.  ด.ต.สามารถ   คิ้วนาง    4.  ด.ต.บุญทรง   สุดาจาร 
  5.  ด.ต.วีระศกัดิ์     ไกรเทพ   6.  ด.ต.ชํานาญ   ดําชวย 
  7.  ด.ต.สารา  ทองเดช    8.  ด.ต.วินยั   หอยโชต ิ
      9.  ด.ต.นิวัตน   เมืองหน ู
 7.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรหนองตรดุ  
  1.  ร.ต.ต.ธัญญา   ผลประยูร   2.  ด.ต.พงษศกัดิ์   นิลวงค 
  3.  ด.ต.ธนาชัย   จํานง    4.  ด.ต.กมล   คชภักด ี
  5.  ด.ต.ณัฐพล    นวลทอง   6.  ด.ต.เลอภพ    เวศมรัชสกลุ 
 8.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรบานโคกยาง 
     1. ร.ต.ต.สําราญ   นุนตา    2. ร.ต.ต.เจริญ    คงแกว 
  3. ด.ต.จํานงค    คงไสยะ    4. ด.ต.ธีระพล   พลวัฒน 
  5. ด.ต.ไพรัช    ดวงจนัทร    6. ด.ต.เกรียงไกร  หวังสม 
 9.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรเขาวิเศษ 
      1. พ.ต.ท.ชาติชาย    วงษปญญา   2. ด.ต.พัชศักดิ์   ทองพิจิตร 
  3. ด.ต.โกเมศว  ปุสวิโร    4. ด.ต.ศราวุฒ ิ  ฉูมิ 
  5. ด.ต.เสนอ   พูลเสน 
 
 



 10.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรหวยยอด 
       1.  ร.ต.ต.ชาคริต  หนูวิลัย    2.  ร.ต.ต.ธวัชชัย  พานิชย 
  3.  ร.ต.ต.ธํารงค   คงทน    4.  ร.ต.ต.มนตรี  สําแดงปน 
  5.  ร.ต.ต.สัมผัส   โนนทิง    6.  ด.ต.ถาวร   จันทรยก 
  7.  ด.ต.หญิงมณัฑาณี   เพ็ชรพัว   8.  ด.ต.ปรีชา  ผกาแกว 
  9.  ด.ต.หญิงพยุงศรี   พันฤทธิ์ดํา   10. ด.ต.สหชัย   ล่ิวชัยชาญ 
  11. ด.ต.ชูศักดิ ์  สังเกต    12. ด.ต.สมมารถ  ยางสูง 
  13. ด.ต.วรทัต   เลิศสกุลจินดา   14. ด.ต.พนม    เสนีย 
  15. ด.ต.สัญชัย  ยอดสุรางค   16. ด.ต.ชาญชัย  บุญเลิศวรกลุ 
  17. ด.ต.นิวัตน  ทรัพยทักษณิ   18. ด.ต.วีระศกัดิ์    รังสี 
  19. ด.ต.อภิชัย    เฉลียวปญญาวงศ   20. ด.ต.ประสพชัย   คงจันทร 
  21. ด.ต.โพยม    สุขะพัฒน   22. ด.ต.มานพ   คันธมาทน 
  23. ด.ต.ณรงค   ทองทรัพย   24. จ.ส.ต.หญิงประภา   จวบอรุณ 
 11.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรปะเหลียน 
  1.  ร.ต.ต.ดํารงวิทย   ปานสังข   2.  ด.ต.อนันต   มาทรัพย 
  3.  ด.ต.สมนึก  พวงสะอาด   4.  ด.ต.เสรี   สุขสาร 
  5.  ด.ต.กรีฑา   คงประสม    6.  ด.ต.สุเทพ   คงรอด 
  7.  ด.ต.คะนอง   ศรีเทพ    8.  ด.ต.กฤษดา    บุงทอง 
  9.  ด.ต.ณรงค  เพ็ญนิ่ม    10. ด.ต.ประหยัด   เปดผล้ิง 
  11. ด.ต.วิทยา  วงศศรีสมุทร   12. ด.ต.วิรัต  ปลอดแกว 
  13. ด.ต.อุทร   พงศาปาน    14. ด.ต.ปราโมทย   คําเพ็ง 
  15. ด.ต.สมศักดิ์  สิงหภิญโญ   16. ด.ต.สมพงษ   ทองวัตร 
 12.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรบานหนองเอื้อง 
         1.  ร.ต.ต.หรูน   อิสรียพงศ   2.  ด.ต.ทรงพร   ศักดิ์แกว 
  3.  ด.ต.ชนะ   ควนวไิล    4.  ด.ต.สุมาโนช  ไกรเทพ 
  5.  ด.ต.มนตรี   เสียมไหม    6.  ด.ต.สมพร   ไชยลาภ 
 13.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรรัษฎา 
  1.  พ.ต.อ.ภวัต   ประชาญสิทธิ์   2.  ร.ต.ต.นุกูล   รักด ี
  3.  ร.ต.ต.มงกุฎ  ทวีสุข    4.  ด.ต.สุวิตร   คงศรี 
  5.  ด.ต.สมศักดิ์   ชูจิตร    6.  ด.ต.หญิงปยนาถ  เพชรรัตน 
  7.  ด.ต.พิชัย  แสงสวาง    8.  ด.ต.สุรพล   สงมา 
  9.  ด.ต.เอกพงษ   พิทักษ    10. ด.ต.ประภาส   คงมัยลิก 
  11. ด.ต.ภยัสิทธิ์   จงบุรี   
  



 14.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรหาดสําราญ 
  1.  ร.ต.ต.อายุ   เปาะเละ    2.  ด.ต.มนพ   แกวงาม 
  3.  ด.ต.อัมพล   สุขอินทร    4.  ด.ต.วิทวัส  ชัยศิริ 
  5.  ด.ต.วีระวฒุิ   ล่ิมวัน     6.  ด.ต.สมพร   บริมาตุ 
 15.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรวังวิเศษ 
    1.  พ.ต.ต.ไพโรจน   ชูทอง   2.  ร.ต.ต.ศักดิสิ์ทธิ์   ศรีพิบูลย 
  3.  ร.ต.ต.จิรศักดิ์   บัวแกว   4.  ร.ต.ต.ชัยพจน  กาญจนะ 
  5.  ร.ต.ต.พงศกร   เสนีย    6.  ด.ต.เจียร  เรืองดํา 
  7.  ด.ต.สมนึก   เผือกทิพย   8.  ด.ต.ไมตรี  เซงงาย 
  9.  ด.ต.ประเสริฐ  ทองสุข   10. จ.ส.ต.พงศธร    ปานแกว  
 16.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรยานตาขาว     
       1.  ด.ต.ประชา  ฟุงเฟอง    2.  ด.ต.ประภาส  ยิ่งมีสกุล 
  3.  ร.ต.ต.วินธรณ  เหลาประชาวิทย  4.  ด.ต.เสรี   แกวแจง 
  5.  ด.ต.สราวุธ  ลายทิพย    6.  ด.ต.สมยศ  วรีะกุล 
  7.  ร.ต.ต.ธรรมศร   ใหมศรี   8.  ด.ต.สุชาติ  ทองมณ ี  
  9.  ร.ต.ต.ประสิทธิ์   บุญธรรม   10. ด.ต.นุกูล  ใจตรง 
  11. ร.ต.ต.เนรมิตร  สุรสินธุ   12. ร.ต.ต.ธีระพัฒน   เจริญฤทธิ์ 
  13. ด.ต.นิตร  จูหอง    14. ร.ต.ต.นิวฒัน   แกวสามเขียว 
  15. ร.ต.ต.วิชัย   ศิริพันธ    16. ด.ต.วุฒิชัย  เมืองเหนือ 
  17. ร.ต.ท.ถาวร  สังขมัน    18. ด.ต.กรรชฤทธิ์   สมจริง 
  19. ร.ต.ต.เสถียร   ทองอินทร    

17.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรบานในควน     
  1. ร.ต.อ.เชษฐ  เพชรชู    2.  ร.ต.ต.บุญธรรม  สุบิน  
  3.  ด.ต.จําเริญ   ผลาญไกรเพชร   4.  ด.ต.มนตรี   เกตุชู 
  5.  ด.ต.พิเชษฐ  ทองขาว    6.  ด.ต.สิทธิชัย  เกื้อรอด 
  7.  ด.ต.ศักดิ์ฐานันดร  ยอดจติ 
 18.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรกันตงั 
  1.  พ.ต.ท.หญิงรัตนาวลี  สุระสังวาลย  2. ร.ต.อ.ทินกร  เพิ่มศรี  
  3.  ร.ต.ต.เจน  ภักดีโชต ิ    4.  ร.ต.ต.อํานวย   ทิพยจนัทรา 
  5.  ร.ต.ต.สุชาติ   ชูเชิด    6.  ร.ต.ต.วิชัย   หลงสะ 
  7. ร.ต.ต.ชัยวฒัน    บุญยัง    8.  ร.ต.ต.วิมลศักดิ์    รัตนประพันธ 
  9.  ร.ต.ต.คลอง    แยมใส    10. ร.ต.ต.วีระยุทธ    ศรีเมธาวรคุณ 
  11. ร.ต.ต.สิทธิศักดิ์  ทาจีน   12. ด.ต.สุจิน  มืดเกิด 
 



  13. ด.ต.จํานาญ   เพ็ชรแกว   14. ด.ต.พิชิต   สมะพงษ 
  15. ด.ต.สมพร   พลวัฒน    16. ด.ต.สุเวศ  ยงคประเดิม 
  17. ด.ต.พิเชษฐ   คงเอียง    18. ด.ต.ขวัญพัฒน  บุญนิธิยรรยง 
  19. ด.ต.ชริน   ไชยผลอินทร   20. ด.ต.ประวทิย   เสริมศักดิ์วรกุล 
  21. ด.ต.สุวิทย   รัตนพงศ    22. ด.ต.เสรี    ทองคง 
  23. ด.ต.นพดล   ไกรเทพ    24. จ.ส.ต.บรรยง    หาบสา 
 19.  สังกัดสถานีตํารวจภูธรสเิกา 
  1.  ร.ต.ต.อรัญ  ตุยดํา    2.  ร.ต.ต.บรรจบ    แสงแกว 
  3.  ร.ต.ต.สังวาลย   กันใจแกว   4.  ด.ต.อําพร  ระสิตานนท 
  5.  ด.ต.ประสิทธิ์    ณ  ดํา    6.  ด.ต.วินยั  อิสโม 
  7.  ด.ต.จักรพนัธ  แสงมณ ี   8.  ด.ต.สมชาย   ปจฉิมวาทนิ 
  9.  ด.ต.เมธา   กาฬสิงห    10. ด.ต.ประภาส  ปานแกว 
  11. ด.ต.สมปอง  สุดเอื้อม    12. ด.ต.สดายุ   ชิตชลธาร 
  13. นายพวิันพร  นกศรีแกว    
 20.  สังกัดพิสจูนหลักฐานจังหวัดตรงั 
  1.  ร.ต.ต.พิณ   ชูคํา    2.  ด.ต.สุริยา   หมั่นทว ี
  3.  ด.ต.หญิงพมิพิลาภรณ   ทองชิต   
 21.  สังกัดสมาชิกตางจังหวัด 
      1.  พ.ต.อ.สุนทร  เฉลิมเกียรติ   2.  พ.ต.ต.หญิงพรฤดี   ยิ่งยง 
  3.  ร.ต.ต.เจริญ  เล่ือนแกว    4.  ร.ต.อ.บรรทัต   ยศศักดิ์ศรี  
  5.  ด.ต.เฉลียว   พรหมรัตน   6.  ด.ต.นิพล  ถึงมุสิก 
  7.  ร.ต.ต.ยอดรักษ   มุขวัฒน   8.  ด.ต.อนันต  ลุงกี่ 
  

 ทั้งนี้  ใหผูแทนสมาชิกที่มีรายช่ือดังกลาวขางตน  เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป  2555  โดยนํา
หนังสือขอเชิญผูแทนสมาชิกเขาประชุมใหญสามัญ  ซ่ึงปรากฏในรายงานกิจการประจําป 2555 
 

            พลตํารวจตรี  
                               (สาคร  ทองมุณี) 
                ประธานกรรมการ  
           สหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง จํากัด       
 


