(หน้า๓)

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
(หน้า๒)
๑. ยอดสมาชิกปัจจุบนั
(ณ วันที่ ๑๕มิถุนายน ๒๕๕๙)จานวน ๘๖๔ คน ทุนเรือนหุ้น
๒๕๗,๘๔๕.๕๓๐ บาท
๒. เงินฝากออมทรัพย์ มี ๒ ประเภท

สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ จากัด
Border Patrol Police14 Savings and Credit

๑) เงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๕๐ ต่อปี
๒) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบีย้ ร้อยละ ๔.๐๐ต่อปี

๔.๑ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ให้กู้ได้ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือ ๒ เท่าของเงินเดือน
สุดแต่จานวนไหนจะน้อยกว่า ส่งชาระหนี้ ๑๐ งวด
สมาชิกที่เข้าใหม่มสี ิทธิขอกู้เงินเพือ่ เหตุฉุกเฉินได้ ก็ต่อเมื่อ
ได้ชาระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ เดือน
สมาชิกที่ยังมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินอยู่รายก่อนเหลืออยู่ เมื่อ
สหกรณ์ฯหักเงินเดือนชาระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า ๒ งวดจึงจะกู้ใหม่ได้

๔.๒ เงินกู้สามัญ
ดอกเบี้ยเงินฝากคานวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์
จะนาดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของ
สหกรณ์ ( ๓๐ ก.ย. )

ทีต่ ั้งสานักงาน เลขที่ ๓๐๓ ถนนเพชรเกษม หมู่ ๙
ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการจดทะเบียนจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม
๒๕๓๐ มีสมาชิกแรกตั้งจานวน ๑๑๖ คน สหกรณ์ได้เริม่ ดาเนิน
กิจการและให้บริการสมาชิกโดยมีผลกาไรมาตลอด

๓. สมาชิกที่ลาออกไปแล้วมีความประสงค์
จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
-

ลาออกจากสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

-

ต้องไม่เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่นทีม่ ีวัตถุประสงค์

ในการกู้ยืม
๔. การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก แบ่งเป็น
๒ ประเภท คือ
๑) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
๒) เงินกู้สามัญ

(๑) การพิจารณาเงินกู้สมาชิกทีม่ ีเงินได้รายเดือน อยู่ ณ
สานักงานผู้เบิก กก.ตชด.๑๔ ให้กู้ได้ไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
หรือ ๗๐ เท่าของเงินได้รายเดือน ( เงินเดือนรวมกับเงินเพิ่มพิเศษ )
ในเดือนที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ สุดแต่จานวนไหนจะน้อยกว่ากัน
มีทุนเรือนหุ้น ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจานวนเงินที่ขอกู้ขณะนั้น
สมาชิกยื่นกู้ วงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใช้บุคคลค้าประกัน
จานวน ๔ คน เงินกู้เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทใช้ผู้ค้า จานวน ๕ คน
-

สมาชิกมีสิทธิที่จะกู้เงินสหกรณ์ฯ ได้ตามความ

ประสงค์นี้ แต่ทั้งนี้จะต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชาระหนี้แล้ว ไม่
น้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท
- สมาชิกกู้เงินสามัญโดยมีเงินค่าหุ้นเป็นหลักประกัน
ให้กู้ได้ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของค่าหุ้นทั้งหมดทีเ่ ป็น
หลักประกัน
(แผ่นพับ๑/๕๙)

(หน้า๔)

คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ ๓๐
( ตัง้ แต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ )

-

กรณีสมาชิกยื่นกู้สามัญ แต่มีค่าหุน้ ต่ากว่าเกณฑ์ที่

สหกรณ์กาหนดไว้ ผู้กู้ต้องยินยอมให้สหกรณ์หักจากเงินกู้ เพื่อสะสม
เป็นค่าหุ้นให้ครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
(๒) การพิจารณาเงินกู้สมาชิกผู้กู้ที่เป็นข้าราชการบานาญ

(หน้า๕)

ชาระหนี้ไม่แล้วเสร็จเมื่ออายุครบ ๖๕ ปี

และยังมีเงินกู้คงเหลือ

อยู่อีก ๕๐๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการอาจขอขยายเวลาส่งงวด
ออกไปอีกไม่เกิน ๙๖ งวด ก็ต่อเมือ่ สมาชิกต้องทาฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ ( สสอต.)

๑. พ.ต.อ.พีระศักดิ์

กลีบจันทร์ประธานกรรมการ

วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ๓๕ เท่าของเงินเดือนสมาชิกนั้น

ในการส่งชาระหนีเ้ งินกู้สามัญดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้ว

๒. พ.ต.ท.กิตติคณ
ุ

นิยมวิทย์รองประธานฯ

สุดแต่จานวนไหนน้อยกว่ากัน มีทนุ เรือนหุ้นไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓

๓. พ.ต.ท.ชนะพงศ์

ส้มเกิด รองประธานฯ

๔. พ.ต.ท.อนันต์
๕. พ.ต.ท.หญิงปราณี

ศรีเอี่ยม กรรมการ
อาวุธทอง กรรมการเหรัญญิก

ใช้บุคคลค้าประกันเงินกู้ จานวน ๔ คน โดยต้องมี
สมาชิกผู้ค้าประกัน เป็นข้าราชการประจาไม่น้อยกว่า ๒ คน

ต้องไม่เกิน ๒๐๐ งวด
- สมาชิกที่เป็นข้าราชการบานาญการส่งเงินชาระหนี้

-

ของผู้ค้าประกันที่เป็นข้าราชการประจา โดยใช้อายุราชการของผู้ค้า

ค้าประกัน

๖. พ.ต.ต.วุฒิพร

อ่องผู้ดีกรรมการเลขานุการ

๗. ร.ต.อ.สมหมาย

ยิ่งยงค์ กรรมการ

๘. ร.ต.อ.เจริญ
๙. ร.ต.ท.จารึก

สัตยพันธ์ กรรมการ
จันเหลือง กรรมการผู้จดั การ

๑๐. ร.ต.ท.วินัย

พูลสวัสดิ์ กรรมการ

๑๑. ร.ต.ท.วินัย

ฉุ้นย่อง กรรมการ

๑๒. ร.ต.ท.นรินทร์
๑๓. ร.ต.ท.วุฒิชัย

จันทร์ปรุง กรรมการ
คงดาสวน กรรมการ

๑๔. ด.ต.วุฒิชัย

ทองสม กรรมการ

ผ่อนชาระหนี้ ๒๐๐ งวด

๑๕. ด.ต.ทรงสินธ์

เนาวบุตร กรรมการ

สมาชิกผู้ที่อายุราชการ คงเหลือไม่ถึง ๑๖ ปี ๘ เดือน
การส่งเงินงวดผ่อนชาระหนี้ เป็นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบีย้

-

เงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือน จานวนงวดไม่เกินจานวนอายุราชการ

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการตั้งแต่ปี๒๕๕๗ เป็นต้นไป

หากไม่ได้เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ ( สสอต.) ให้กู้ได้ภายในจานวน

ประกันที่เหลืออยู่มากกว่าเป็นเกณฑ์แต่ไม่เกิน ๙๖ งวด
๖. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.๑๔ จากัด
ข้อ ๒๘ การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีฯ
(๒) เป็นเงินเฉลีย่ คืนให้แก่สมาชิกตามส่วนทีส่ มาชิกได้

ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของค่าหุ้นทั้งหมดที่เป็นหลักประกัน
๕. การเรียกเก็บเงินชาระหนี้
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔
จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๓
เงินกู้สามัญ ข้อ ๒๓ การส่งเงินงวดชาระหนี้ กาหนดไว้ ดังนี้
-

โดยช่วงแรก ส่งชาระเงินกู้สามัญให้เหลือ ๗๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อ
อายุครบ ๖๐ ปี หรือเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด และในช่วง
ต่อไปให้สมาชิกส่งเงินงวดชาระหนี้หลังเกษียณอายุได้ไม่เกิน ๖๐ งวด
แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าสมาชิกผู้นั้นส่ง

ทาไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวด
ชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
สาหรับปีนั้น
-

สวัสดิการระเบียบว่าด้วยทุนเพื่อการจัดสวัสดิการ

ให้แก่สมาชิกหรือคูส่ มรส หรือ บุตร พ.ศ.๒๕๕๗
(๑) กรณีสมาชิก เสียชีวิต
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก(ปี)
เงินสวัสดิการได้รับ(บาท)
ตั้งแต่แรกเข้า– ๕ ปี
๒๐,๐๐๐
๕ ปี – ๑๐ ปี
๓๐,๐๐๐
๑๐ ปีขึ้นไป
๕๐,๐๐๐
(๒) กรณีคสู่ มรส หรือบุตรเสียชีวิต
สมาชิกได้รับเงินสวัสดิการ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

จานวนสมาชิก จานวน ๘๖๔ คน

ช่วยตั้ง

๐๘๓-๙๘๕๔๖๖๓

ฝ่ายจัดการ สอ.ตชด.๑๔ จก.
๑. ผู้จัดการ
ร.ต.ท.จารึก จันเหลือง
๐๙๒-๒๕๐๒๗๕๕
สนง.๐๙๒-๙๔๗๕๙๑๕
๒. ผู้ช่วยผู้จัดการ ด.ต.หญิงสุกัญญา เต็งเจริญ
๓. ฝ่ายการเงิน ด.ต.นพคุณ
๔. ฝ่ายบัญชี น.ส.ชลธิดา

สีนวลอ่อน
เตชะเสนีย์

ประจาหน่วย บานาญ-จนท.
น.ส.อรวี

คูณทวี

ประจาหน่วยฝ่ายอานวยการ,๑๔๒
๕. ฝ่ายเรียกเก็บ-งบเดือน-รายงาน-ปันผล เฉลี่ยคืน
จนท.ประจาหน่วย ๑๔๑ และ ๑๔๖
น.ส.รัศมี

กุมมาระกะ

๖. ฝ่ายธุรการ
จนท.ประจาหน่วย ๑๔๓ ๑๔๔ EOD
น.ส.วิภา

(หน้า๓)

ณ วันที่ ๑๕มิถุนายน ๒๕๕๙

ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
ด.ต.หญิง อรทัย

(หน้า๒)

ปัญญาธิโป

จำนวนเงิน

ข้าราชการประจา

๗๒๑ คน

ทุนเรือนหุ้น

ข้าราชการบานาญ

๘๖ คน

ทุนสำรอง

เจ้าหน้าที่
ย้าย-โอน

๗ คน
๔๕ คน

ทุนสำธำรณประโยชน์

สมาชิกสมทบ

๓ คน

ทุนรักษำระดับเงินปันผล

สมาชิกเสียชีวิต

๒ คน

ทุนศึกษำอบรม
ทุนสวัสดิกำรสมำชิกคูส่ มรส/
บุตร

จานวนสมาชิกที่เป็นหนี้เงินกู้สหกรณ์
สมาชิกเป็นหนีส้ หกรณ์
สมาชิกไม่มีหนี้กับสหกรณ์

จานวน ๗๖๒ คน
จานวน ๑๐๒ คน
ฐานะการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.๑๔ จากัด
ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ทุนดาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.๑๔ จากัด
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสารอง
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับเงินปันผล
ทุนศึกษาอบรม
ทุนสวัสดิการสมาชิกคู่สมรสบุตร
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ทุนพัฒนาสหกรณ์
รวมทุน

257,845,530.00
28,168,372.42
323,885.23
62,218.57
62,000.00
50,000.00
245,400.00
440,323.50
287,197,729.72

สินทรัพย์
หนี้สิน
ทุน
ค่าใช้จ่าย
รายได้

659,719,262.64
356,434,877.60
287,197,729.72
13,561,009.36
29,647,664.68

ยามมีเรามาฝาก

๗. ฝ่ายธุรการ

ยามยากเรามาถอน

จนท.ประจาหน่วย ๑๔๕ และ ๑๔๗
น.ส.ธิดารัตน์

เดชรัก

ยามเดือดร้อนเรามากู้
( แผ่นพับ๒/๕๙)

(หน้า๔)

สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ จากัด
Border Patrol Police14 Savings and Credit

เบอร์โทร ๐๙๒-๙๔๗๕๙๑๕
Line: สอ.ตชด.๑๔ จก

เงินกู้สามัญ
-

การพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิปีก่อน ( ปี ๒๕๕๘ ) ร้อยละ
วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ๗๐ เท่า

ของเงินเดือน + เงินเพิ่มพิเศษ สุดแต่จานวนไหนน้อยกว่ากัน
มีทุนเรือนหุ้น ๑ ใน ๕ผ่อนชาระเงินกู้ ๒๐๐ งวด
-

อายุ ๖๐ ปี คงเหลือหนี้ไม่เกิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

-

วงเงินกู้ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ค้า ๔ คน

วงเงินกู้เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูค้ ้า ๕ คน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

คณะกรรมการเงินกู้ สอ.ตชด.๑๔ จก.
๑.พ.ต.ท.หญิงปราณี
อาวุธทองกรรมการเหรัญญิก
เบอร์โทร๐๘๑-๙๔๑๘๕๖๗
๒.พ.ต.ต.วุฒิพร

อ่องผู้ดี กรรมการเลขานุการ

-

เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ ๒.๕๐ บาท

-

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ ๔.๐๐ บาท

สหกรณ์ฯ มีนโยบายระดมทุน ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกฝากเงิน
ออมกับสหกรณ์ ทั้งนี้สามารถยื่นความประสงค์ขอฝากเงินออมทรัพย์
โดยให้สหกรณ์เรียกเก็บจากเงินได้รายเดือนได้
เปิดบัญชีครั้งแรก เงินฝากออมทรัพย์ ไม่ต่ากว่า ๑๐๐ บาท
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษไม่ตาว่
่ า ๕๐๐ บาท
และเปิดรับสมาชิกสมทบ ตามข้อบังคับของสหกรณ์

เบอร์โทร ๐๘๙-๑๐๗๐๖๗๔

ข้อบังคับสหกรณ์ หมวด ๖ สมาชิกสมทบ

๓.ร.ต.ท.จารึก
จันเหลืองกรรมการผู้จดั การ
เบอร์โทร๐๙๒-๒๕๐๒๗๕๕

ข้อ ๔๙ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร

๔.ร.ต.ท.วินัย

พูลสวัสดิ์ กรรมการ

เบอร์โทร ๐๙๒-๙๔๗๕๙๑๕

โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความ
ประสงค์ใช้บริการต่างๆ ของสหกรณ์เป็นการประจา
สิทธิของสมาชิกสมทบ

๕.ร.ต.ท.วินัย

ฉุ้นย่อง กรรมการ

๖.ด.ต.วุฒิชัย
๗.ด.ต.ทรงสินธ์

ทองสม กรรมการ
เนาวบุตร กรรมการ

(หน้า๕)

(๑) ฝากเงินกับสหกรณ์
(๒) กู้เงินจากสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของทุนเรือนหุ้น
ที่สมาชิกสมทบถืออยู่

เป็นของสมาชิก
เป็นผลประโยชน์ของสมาชิก
เป็นของกรรมการ,จนท.
เป็นของสันนิบาตสหกรณ์
รวม

๘๒.๐๔
๑๔.๘๕
๓.๐๗
๐.๐๔
๑๐๐.๐๐

การดาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในปีปัจจุบัน ปี ๒๕๕๙
ด้านสินเชื่อ
สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก ระหว่างปี ๒ ประเภท คือ เงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ
เงินกู้ทุกประเภท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๗.๐๐ บาทต่อปี
ด้านเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น
-

ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงไทย(มหาชน)จากัด

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ ๔.๕๐ บาทต่อปี
เงินกู้ยืมธนาคารเกษตรเพื่อสหกรณ์ฯ
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ ๕.๐๐ บาทต่อปี
-

ยามมีเรามาฝาก
ยามยากเรามาถอน
ยามเดือดร้อนเรามากู้
(แผ่นพับ๒/๕๙)

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ จากัด
Border Patrol Police14 Savings and Credit

(หน้ำ๒)
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรดำเนินกำรว่ำงลงก่อนถึงครำวออกตำม

๑๐. ร.ต.ท.วินัย

พูลสวัสดิ์ กรรมกำร

๑๑. ร.ต.ท.วินัย

ฉุ้นย่อง

กรรมกำร

วำระตำมควำมในวรรคก่อนนั้น เป็นตำแหน่งประธำนกรรมกำร หำกไม่มีรอง
ประธำนกรรมกำรทำหน้ำที่แทน และยังมิได้มีกำรประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่

๑๒. ร.ต.ท.นรินทร์
จันทร์ปรุง กรรมกำร
๑๓. ร.ต.ท.วุฒชิ ัย คงดำสวน กรรมกำร

คณะกรรมกำรดำเนินกำรอำจพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรดำเนินกำรอื่นขึ้นทำ
หน้ำที่แทนชั่วครำวจนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งใหม่

๑๔. ด.ต.วุฒิชัย
๑๕. ด.ต.ทรงสินธ์

ทองสม กรรมกำร
เนำวบุตร กรรมกำร

มติที่ประชุม คณะกรรมกำรดำเนินกำร ชุดที่ ๓๐ ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่
แจ้งประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.๑๔ จำกัด ได้ดำเนินกำรมำถึงปัจจุบัน
คณะกรรมกำรดำเนินกำร ในปี ๒๕๕๙ เป็นชุดที่ ๓๐ แล้ว กำรดำเนินกำร
คณะกรรมกำรได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร พิจำรณำผลกำรดำเนินกำรเป็น
ประจำทุกเดือน ในวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ ๑๐ มีระเบียบวำระ
พิจำรณำ ในเรื่องกรรมกำรดำเนินกำรได้รับคำสั่งย้ำยไปดำรงตำแหน่งที่อื่น
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๕๙โดยให้ขำดจำกอัตรำเงินเดือนเดิมไปรับอัตรำ
เงินเดือนตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถนุ ำยน ๒๕๕๙ คือ
๑.พ.ต.อ.พีระศกดิ์ กลีบจันทร์

ประธำนกรรมกำร

๒.พ.ต.ท.กิตติคุณ นิยมวิทย์

รองประธำนกรรมกำร

๓.พ.ต.ท.ชนะพงศ์ ส้มเกิด

รองประธำนกรรมกำร

ตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรพย์ฯ หมวด ๘ คณะกรรมกำร
ดำเนินกำร ข้อ ๗๖ กำรพ้นจำกตำแหน่ง กรรมกำรดำเนินกำรต้องพ้นจำก

๒๒ มิถุนำยน ๒๕๕๙ ระเบียบวำระที่ ๔.๗ เรื่อง กรรมกำรดำเนินกำรได้รับคำสัง่
ย้ำยไปดำรงตำแหน่งอื่น พิจำรณำกำรพ้นจำกกำรเป็นกรรมกำร และกำรคัดเลือก
กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่ง และมอบหมำยหน้ำที่กรรมกำร
อำนวยกำร ดังนี้
๑.พ.ต.ท.หญิงปรำณี อำวุธทอง ประธำนกรรมกำร
๒.พ.ต.ท.อนันต์

ศรีเอี่ยม รองประธำนกรรมกำร

๓.พ.ต.ต.วุฒิพร
๔.ร.ต.อ.สมหมำย

อ่องผู้ดี
ยิ่งยงค์

๕.ร.ต.ท.จำรึก

จันเหลือง กรรมกำรผู้จัดกำร

กรรมกำรเลขำนุกำร
กรรมกำรเหรัญญิก

ฝ่ำยจัดกำรได้แจ้งประกำศในเรื่องดังกล่ำวให้สมำชิกทรำบเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๕๙
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ ๓๐

( ตัง้ แต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ )

คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ ๓๐
( ตั้งแต่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน )
๑.พ.ต.ท.หญิงปรำณี อำวุธทอง ประธำนกรรมกำร
๒.พ.ต.ท.อนันต์
๓.พ.ต.ต.วุฒิพร

ศรีเอี่ยม รองประธำนกรรมกำร
อ่องผู้ดีกรรมกำรเลขำนุกำร

๔.ร.ต.อ.สมหมำย
๕.ร.ต.อ.เจริญ

ยิ่งยงค์ กรรมกำรเหรัญญิก
สัตยพันธ์ กรรมกำร

๖.ร.ต.ท.จำรึก

จันเหลือง กรรมกำรผู้จัดกำร

๗.ร.ต.ท.วินัย
๘.ร.ต.ท.วินัย

พูลสวัสดิ์ กรรมกำร
ฉุ้นย่อง กรรมกำร

๙.ร.ต.ท.นรินทร์

จันทร์ปรุง กรรมกำร

๑๐.ร.ต.ท.วุฒิชยั คงดำสวน
๑๖. ๑๑.ด.ต.วุฒิชัย
ทองสม

กรรมกำร
กรรมกำร

ตำแหน่ง เพรำะเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (๙) โอนหรือย้ำยหรือออกจำก

๑. พ.ต.อ.พีระศักดิ์

กลีบจันทร์ ประธำนกรรมกำร

รำชกำร หรืองำนประจำ
ข้อ ๗๗ ตำแหน่งว่ำงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ถ้ำตำแหน่ง

๒. พ.ต.ท.กิตติคุณ

นิยมวิทย์ รองประธำนฯ

๓. พ.ต.ท.ชนะพงศ์

ส้มเกิด รองประธำนฯ

๑.พ.ต.ท.หญิงปรำณี

อำวุธทอง ประธำนกรรมกำร

กรรมกำรดำเนินกำรว่ำงลงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ให้กรรมกำรดำเนินกำรที่

๔. พ.ต.ท.อนันต์

ศรีเอี่ยม กรรมกำร

๒.พ.ต.ต.วุฒิพร

อ่องผู้ดี

ยังดำรงตำแหน่งอยู่ดำเนินกำรต่อไปจนกว่ำจะมีกำรประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีกำร
เลือกตั้งกรรมกำรดำเนินกำรแทนในตำแหน่งที่ว่ำง แต่ถ้ำในเวลำใดจำนวน

๕. พ.ต.ท.หญิงปรำณี

อำวุธทอง กรรมกำรเหรัญญิก

๖. พ.ต.ต.วุฒิพร
๗. ร.ต.อ.สมหมำย

อ่องผู้ดีกรรมกำรเลขำนุกำร
ยิ่งยงค์กรรมกำร

๓.ร.ต.ท.จำรึก
๔.ร.ต.ท.วินัย

จันเหลือง กรรมกำรผู้จัดกำร
พูลสวัสดิ์ กรรมกำร

๕.ร.ต.ท.วินัย

ฉุ้นย่อง

๘. ร.ต.อ.เจริญ

สัตยพันธ์ กรรมกำร

๙. ร.ต.ท.จำรึก

จันเหลือง กรรมกำรผู้จัดกำร

๖.ด.ต.วุฒิชัย
๗.ด.ต.ทรงสินธ์

ทองสม กรรมกำร
เนำวบุตร กรรมกำร

กรรมกำรดำเนินกำรลดลงจนเหลือน้อยกว่ำองค์ประชุม กรรมกำรดำเนินกำรที่
ดำรงอยู่จะประชุมดำเนินกำรใดๆ ไม่ได้ นอกจำกนัดเรียกให้มีกำรประชุมใหญ่
วิสำมัญขึ้นโดยเร็ว

๑๗. ๑๒.ด.ต.ทรงสินธ์

เนำวบุตร กรรมกำร
คณะกรรมการเงินกู้ สอ.ตชด.๑๔ จก.
กรรมกำรเลขำนุกำร

กรรมกำร

(หน้า๕)

(หน้ำ๔)

กำรดำเนินกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในปีปัจจุบัน ปี ๒๕๕๙
ด้านสินเชื่อ
สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมำชิก ระหว่ำงปี ๒ ประเภท คือ เงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน และเงินกู้สำมัญ
เงินกู้ทุกประเภท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๗.๐๐ บาทต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
-

เงินฝำกออมทรัพย์ ร้อยละ ๒.๕๐ บำท
เงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ ๔.๐๐ บำท

สหกรณ์ฯ มีนโยบำยระดมทุน ขอประชำสัมพันธ์ให้สมำชิกฝำกเงิน
ออมกับสหกรณ์ ทั้งนี้สำมำรถยื่นควำมประสงค์ขอฝำกเงินออมทรัพย์
โดยให้สหกรณ์เรียกเก็บจำกเงินได้รำยเดือนได้

เปิดบัญชีครั้งแรก เงินฝำกออมทรัพย์ ไม่ตำกว่
่ ำ ๑๐๐ บำท
เงินฝำกออมทรัพย์พิเศษไม่ตำว่
่ ำ ๕๐๐ บำท

ด้านเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น
ตั๋วสัญญำใช้เงินธนำคำรกรุงไทย(มหำชน)จำกัด
อัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ ๔.๕๐ บำทต่อปี
-

เงินกู้ยืมธนำคำรเกษตรเพื่อสหกรณ์ฯ

อัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ ๕.๐๐ บำทต่อปี
ผลการดาเนินการ แต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘- ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
- รำยได้

จำนวนเงิน

๒๙,๖๔๗,๖๖๔.๖๘ บำท

- รำยจ่ำย

จำนวนเงิน

๑๓,๕๖๑,๐๐๙.๓๖ บำท

- กำไร

จำนวนเงิน

๑๖,๐๘๖,๖๕๕.๓๒ บำท

ฝ่ายจัดการ สอ.ตชด.๑๔ จก.
๑. ผู้จัดการ

ร.ต.ท.จารึก จันเหลือง

๐๙๒-๒๕๐๒๗๕๕
สนง.๐๙๒-๙๔๗๕๙๑๕
๒. ผู้ช่วยผู้จัดการ ด.ต.หญิงสุกัญญา เต็งเจริญ
๓. ฝ่ายการเงิน ด.ต.นพคุณ

สีนวลอ่อน

๔. ฝ่ายบัญชี

เตชะเสนีย์

น.ส.ชลธิดา

ประจาหน่วย บานาญ- จนท.
น.ส.อรวี
คูณทวี
ประจาหน่วยฝ่ายอานวยการ,๑๔๒
๕. ฝ่ายเรียกเก็บ-งบเดือน-รายงาน-ปันผล เฉลี่ยคืน
จนท.ประจาหน่วย ๑๔๑ และ ๑๔๖
น.ส.รัศมี
กุมมาระกะ
๖. ฝ่ายธุรการ
จนท.ประจาหน่วย ๑๔๓ ๑๔๔ EOD
น.ส.วิภา

และเปิดรับสมำชิกสมทบ ตำมข้อบังคับของสหกรณ์

ปัญญาธิโป

๗. ฝ่ายธุรการ

ข้อบังคับสหกรณ์ หมวด ๖ สมาชิกสมทบ

จนท.ประจาหน่วย ๑๔๕ และ ๑๔๗

ข้อ ๔๙ สหกรณ์อำจรับสมำชิกสมทบได้ตำมที่เห็นสมควร
โดยต้องสมัครเข้ำเป็นสมำชิกสมทบด้วยควำมสมัครใจ และมีควำม

น.ส.ธิดารัตน์

เดชรัก

ประสงค์ใช้บริกำรต่ำงๆ ของสหกรณ์เป็นกำรประจำ
สิทธิของสมาชิกสมทบ
(๑) ฝำกเงินกับสหกรณ์
(๒) กู้เงินจำกสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของทุนเรือนหุ้น
ที่สมำชิกสมทบถืออยู่

ยามมีเรามาฝาก
ยามยากเรามาถอน
ยามเดือดร้อนเรามากู ้

(แผ่นพับ ๓/๕๙)

