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สหกรณ์ดีเด่นระดับภาคกลาง ปี 2557 











ตารางแสดงการค านวณเงินปันผลในแต่ละเดือน 
 
 
 
 

ขอให้มีความสุขกับเงินปันผลนะครับ 

“วิธีคิดเงนิเฉลี่ยคนื” 
 เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่จ่ายให้กับสมาชิกผู้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ โดยคิดจากดอกเบี้ยที่สมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์ ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 คูณด้วยอัตราเฉลี่ยคืนที่สหกรณ์ก าหนดไว้ในแต่ละปี เช่น สหกรณ์ก าหนดจ่ายเฉลี่ยคืน
ให้กับสมาชิก 15 % เราก็จะค านวณเงินเฉลี่ยคืนได้ ดังนี้ 
  ดอกเบี้ยจ่ายทั้งป ี = 85,000.00 บาท 
  อัตราเฉลี่ยคืน =          15% บาท 
  ค านวณ ดังนี้ = 85,000.00 X  15%  =  12,750.00  บาท 
  สมาชิกจะได้รับเงินเฉลี่ยคืน = 12,750.00 บาท 

“การค านวณเงนิปนัผล” 
 สมาชิกบางท่านยังเข้าใจผิดคิดว่า การค านวณเงินปันผลนั้น เอาเงินค่าหุ้นสุทธิ คูณกับอัตราเงินปันผลที่ได้เลย เช่น ถ้ามีการ
จัดสรรปันผล 6.25% เรามีหุ้นทั้งหมด ณ 30 ก.ย. ปีนี้ เท่ากับ 610,000 บาท เงินปันผลน่าจะได้ 38,125 บาท แต่ท าไมจึง
ไม่ได้ตามนี้ ??  สหกรณ์ขอเรียนว่า การค านวณเงินปันผลที่ถูกต้อง คือ ตัวอย่าง สมาชิกมีหุ้น ณ สิ้นปีบัญชี (30 ก.ย.ปีที่ผ่าน
มา) 500,000 บาท ส่งค่าหุ้นรายเดือนๆ ละ 10,000 บาท รวมมีหุ้นทั้งหมด  ณ 31 ส.ค.ปีปัจจุบัน (รวม 12 เดือน) เป็นเงิน 
610,000 บาท และมีการจัดสรรเงินปันผล 6.25 %  หลักการค านวณเงินปันผล มีดังนี้  
 ต้องค านวณเงินปันผลจากสัดส่วนของระยะเวลา(คิดรายวัน)ที่ยอดเงินหุ้นอยู่กับสหกรณ์ คือในแต่ละเดือน  
ให้ค านวณจากจ านวนเงินหุ้นที่มี  คูณ อัตราเงินปันผล คูณ จ านวนวันที่มีหุ้น หาร 365 ดั งนั้นในกรณีนี้จะได้  
เงินปันผลเท่ากับ (500,000) x 6.25% x (365)/365 + (10,000) x 6.25% x (365-31)/365+(10,000) x 6.25% x (365-31-
30)/365+…+10,000 x 6.25% x (365-31-30-31-31-(28,29)-31-30-31-30-31-31-30)/365 = 34,688.36    

“ผู้มีสิทธิได้รับเฉลีย่คืน” 
 ผู้มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนจะต้องไม่ผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปี นั้นตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ ข้อที่ 24(2) ก าหนดไว้ว่า  
 ข้อ 24.  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
 (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจ านวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซ่ึงสมาชิก ได้ช าระแก่สหกรณ์  
ในระหว่างปีแต่สมาชิกที่ผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีนั้น 



เงินของสมาชิกท่านใด .......? 

            ด้วยสหกรณ์มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบ จากกรณีสมาชิกโอนเงินมา โดยไม่ได้ระบุให้สหกรณ์ฯทราบว่า
เป็นของสมาชิกท่านใด และโอนเงินมาเพื่อวัตถุประสงค์ ใด   ท าให้ปัจจุบันมี เงินค้างในบัญชี เป็นจ านวนมาก 
            ดังนั้น  กรณีสมาชิกท่านใดท่ีได้โอนเงินมายังสหกรณ์  และสงสัยว่ายอดเงินดังกล่าวเป็นการท ารายการของ
ท่าน ขอให้ท่านตรวจสอบและแจ้งมายังสหกรณ์อีกครั้ง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของท่านเอง 

            ท้ังนี้ หากสหกรณ์ฯยังไม่ได้รับการแจ้ง  สหกรณ์ฯยังจะคงตั้งบัญชีเป็นเงินรอตรวจสอบต่อไป  และจะบันทึก
รายการของท่านเข้าระบบ   ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันการโอนจากสมาชิกผู้ โอน ณ วันท่ีสมาชิกแจ้งเท่านั้น     
** โดยจะไม่บันทึกรายการย้อนหลัง ณ วันท่ีท่านโอน **เพราะระบบได้ท าการปิดงานประจ าวันเป็นทีเรียบร้อยแล้ว  
รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ท่ีไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์  ข้อมูล ณ วันท่ี  30 กันยายน 2562   

 

เงินรอจ่ายคืนและเงินรอตรวจสอบ 

เงินรอจ่ายคืน 
จ านวน  2  ราย  เป็นเงิน  3,287.00 บาท  

ล าดับ ชื่อ – สกุล จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 ดาบต ารวจลิขิต  พุฒวัจน ์ 1,786.00  

2 นางส าลี  แย้มศิร ิ 1,501.00  



 

 
 













โครงการ สอ.ตร.เลีย้งอาหารสมาชิก 
 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด จัดให้มี
บริการอาหารกลางวันฟรีให้กับสมาชิกและข้าราชการ
ต ารวจท่ีมาติดต่อธุรกรรมต่างๆกับสหกรณ์ เมื่อวันท่ี 7 ,
มิถุนายน 2562, 5 กรกฎาคม 2562, 2 สิงหาคม 2562 
และ 6 กันยายน 2562 ท่ีผ่านมา เวลา 11.00 - 14.00
น. ณ ด้านหน้าส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ จ ากัด 

 
เ มื่ อ วั น ท่ี  2 5  กั น ย า ย น  2 5 6 2 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ได้
จัดกิจกรรมตัดผมฟรีให้กับสมาชิก โดยช่างตัด
ผม จากสมาคมเสริมความงามแห่งประเทศ
ไทย ณ ด้านหน้าส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด สหกรณ์มีความภูมิใจท่ี
ได้จัดกิจกรรมดีๆ ให้กับสมาชิก และจะจัด
กิจกรรมเช่นนี้ให้กับท่านอีกต่อไป  

ตัดผมฟรี  



สอ.ตร. 16 

สหกรณ์ดีเด่นระดับภาคกลาง ปี 2557 

สอ.พาสมาชิกไหว้พระ 9 วัด 
  

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ จ ากัด จัดโครงการไหว้พระ 9 วัด พาสมาชิกสหกรณ์จ านวน 
31 คน ไหว้พระ 9 วัด โดยมี พ.ต.อ.หญิง ศุภลักษณ์ ภวภูตานนท์  
ณ มหาสารคาม กรรมการ สอ.ตร. เป็นหัวหน้าคณะ ณ จังหวัด
อุทัยธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกคนได้ร่วมท าบุญกันถ้วนหน้า 

ข่าวสาร 

สอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด 
ศึกษาดูงานเยี่ยมชม สอ.ตร. 

 

  เมื่ อวันที่  19 มิ ถุนายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด ได้มา
ศึกษาดูงานเยี่ยมชมกิจการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด  
โดยมี พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย 
คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ  ให้การต้อนรับ  

โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการละฝ่ายจัดการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด   ได้จัด
สัมมนาการการจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2563-2567) และแผน
งบประมาณประจ าปี 2563 สอ.ตร.   ระหว่างวันที่ 17 - 18 
สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี   
โดยมี พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองประธานกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด  เป็นประธานเปิดโครงการ
สัมมนาในครั้งนี้  ซึ่งมีการบรรยายเรื่อง “สาระส าคัญที่ควรมีใน
สัญญาเงินกู้-สัญญาค้ าประกัน แนวทางการบอกกล่าวทวงถาม
เมื่อผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้จาก ว่าที่พันตรี ดร.สมบัติ วงศ์ก าแหง” 
โดย พล.ต.ต.ธงชัย โตงาม  จากนั้นได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 
ปี  (2563 -2567)  และแผนงบประมาณประจ าปี  2563 
สอ.ตร.  โดยมีคณะกรรมการด าเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการและสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้
ด้วย  

สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ์ธานี จ ากัด 
ศึกษาดูงานเยี่ยมชม สอ.ตร. 

 

  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ์ธานี จ ากัด ได้มาศึกษาดูงาน 
เยี่ยมชมกิจการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ จ ากัด โดยมี พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองประธาน
กรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ  ให้การ
ต้อนรับ  



สอ.ตร. 17 

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 

 Central Cooperative Society Limited มาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานที่ 
ชสอ.ตร และ สอ.ตร. 

 เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด  ได้ต้อนรับคณะกรรมการสหกรณ์จาก 
Central Cooperative Society Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ไทย  เพ่ือน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับองค์กรของตน  

 สอ.ตร. ได้ผ่านประเมินมาตราฐาน ISO 9001:2015 
 เมื่อวันที่ 9 กันยายน  2562 บริษัท โซโคเทค เซอรติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ได้เข้าท าการตรวจประเมิน ภายใต้ขอบเขต
ของการรับรอง Cooperation Activities for money Lending and Credit Granting โดยผลการประเมินนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล 





สอ.ตร. 2 

สหกรณ์ดีเด่นระดับภาคกลาง ปี 2557 



โครงการ สอ.ตร.เลีย้งอาหารสมาชิก 
 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด จัดให้มี
บริการอาหารกลางวันฟรีให้กับสมาชิกและข้าราชการ
ต ารวจท่ีมาติดต่อธุรกรรมต่างๆกับสหกรณ์ เมื่อวันท่ี 7 ,
มิถุนายน 2562, 5 กรกฎาคม 2562, 2 สิงหาคม 2562 
และ 6 กันยายน 2562 ท่ีผ่านมา เวลา 11.00 - 14.00
น. ณ ด้านหน้าส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ จ ากัด 

 
เ มื่ อ วั น ท่ี  2 5  กั น ย า ย น  2 5 6 2 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ได้
จัดกิจกรรมตัดผมฟรีให้กับสมาชิก โดยช่างตัด
ผม จากสมาคมเสริมความงามแห่งประเทศ
ไทย ณ ด้านหน้าส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด สหกรณ์มีความภูมิใจท่ี
ได้จัดกิจกรรมดีๆ ให้กับสมาชิก และจะจัด
กิจกรรมเช่นนี้ให้กับท่านอีกต่อไป  

ตัดผมฟรี  



สอ.ตร. 16 

สหกรณ์ดีเด่นระดับภาคกลาง ปี 2557 

สอ.พาสมาชิกไหว้พระ 9 วัด 
  

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ จ ากัด จัดโครงการไหว้พระ 9 วัด พาสมาชิกสหกรณ์จ านวน 
31 คน ไหว้พระ 9 วัด โดยมี พ.ต.อ.หญิง ศุภลักษณ์ ภวภูตานนท์  
ณ มหาสารคาม กรรมการ สอ.ตร. เป็นหัวหน้าคณะ ณ จังหวัด
อุทัยธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกคนได้ร่วมท าบุญกันถ้วนหน้า 

ข่าวสาร 

สอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด 
ศึกษาดูงานเยี่ยมชม สอ.ตร. 

 

  เมื่ อวันที่  19 มิ ถุนายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด ได้มา
ศึกษาดูงานเยี่ยมชมกิจการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด  
โดยมี พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย 
คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ  ให้การต้อนรับ  

โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการละฝ่ายจัดการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด   ได้จัด
สัมมนาการการจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2563-2567) และแผน
งบประมาณประจ าปี 2563 สอ.ตร.   ระหว่างวันที่ 17 - 18 
สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี   
โดยมี พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองประธานกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด  เป็นประธานเปิดโครงการ
สัมมนาในครั้งนี้  ซึ่งมีการบรรยายเรื่อง “สาระส าคัญที่ควรมีใน
สัญญาเงินกู้-สัญญาค้ าประกัน แนวทางการบอกกล่าวทวงถาม
เมื่อผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้จาก ว่าที่พันตรี ดร.สมบัติ วงศ์ก าแหง” 
โดย พล.ต.ต.ธงชัย โตงาม  จากนั้นได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 
ปี  (2563 -2567)  และแผนงบประมาณประจ าปี  2563 
สอ.ตร.  โดยมีคณะกรรมการด าเนินการ ท่ีปรึกษา ผู้ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการและสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้
ด้วย  

สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ์ธานี จ ากัด 
ศึกษาดูงานเยี่ยมชม สอ.ตร. 

 

  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ์ธานี จ ากัด ได้มาศึกษาดูงาน 
เยี่ยมชมกิจการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ จ ากัด โดยมี พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองประธาน
กรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ  ให้การ
ต้อนรับ  




