
 สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด
 150 หมู�ท่ี 1 ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม� 

 ผู"จัดการ 08-5695-4464        

แผนกบัญชี 08-5695-4474    

 
ที่ สอ.ชม.ว. 28942/2562 

 
 

เรื่อง เรียนเชิญเข"าร�วมประชุมใหญ�สามัญประจําป5 
 

เรียน สมาชิกสหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 
 

สิ่งที่ส�งมาด"วย 1.รายช่ือผู"แทนสมาชิกสหกรณ7ฯ
  2.ระเบียบวาระการประชุม

2. 
 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� จํากัด
ชุดที่ 43 ครั้ง    ที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 
สามัญประจําป5 2562 ขึ้น ในวันพฤหัสบดี
สหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� จํากัด นั้น
  สหกรณ7ฯ ขอแจ"งสมาชิกสหกรณ7ฯ
  1. เรียนเชิญสมาชิกสหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 
สามัญในวันและเวลาดังกล�าวข"างต"น
อยู�ระหว�างดําเนินการจัดพิมพ7และจะมอบให"กับผู"แทนสมาชิกในวันประชุมดังกล�าว
  กรณีสมาชิกที่ไม�ได"รับเลือกให"เป?นผู"แทนสมาชิกของกลุ�ม 

รายช่ือที่แนบ)  สามารถเข"าร�วมการประชุมและร�วมเสนอความคิดเห็นได"

ประชุมหรือลงมตไิด! 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 

    
 
 

    
    
    
    

 

สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 
ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม� 50140    โทรศัพท7  0-5396-3948    โทรสาร  

4464        แผนกสินเช่ือ 08-5695-4460, 08-1111-6210        แผนกการเงิน 08

4474    แผนกธุรการ 08-6431-3504 

      4  ตุลาคม  2562 

เรียนเชิญเข"าร�วมประชุมใหญ�สามัญประจําป5 2562  

สมาชิกสหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� จํากัด  

รายช่ือผู"แทนสมาชิกสหกรณ7ฯ  
าระการประชุมใหญ�สามัญประจําป5 2562 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� จํากัด
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ได"ลงมติเป?นเอกฉันท7 กําหนดวั

พฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. เป?นต"นไป ณ หอประชุม
สหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� จํากัด นั้น 

สหกรณ7ฯ ขอแจ"งสมาชิกสหกรณ7ฯ ตามรายละเอียดดังต�อไปนี้  
สมาชิกสหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

สามัญในวันและเวลาดังกล�าวข"างต"น สําหรับเอกสารประกอบการประชุมใหญ�สามัญประจําป5 
อยู�ระหว�างดําเนินการจัดพิมพ7และจะมอบให"กับผู"แทนสมาชิกในวันประชุมดังกล�าว 

กรณีสมาชิกที่ไม�ได"รับเลือกให"เป?นผู"แทนสมาชิกของกลุ�ม (มีรายช่ือนอกเหนือจาก

สามารถเข"าร�วมการประชุมและร�วมเสนอความคิดเห็นได" แต� 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

   ขอแสดงความนับถือ 

    พันตํารวจเอก 
         (พิศิษฐ7   เชาวลักษณ7สกุล) 
           กรรมการและเลขานุการ 
                  สหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� จํากัด

 

โทรสาร  0-5396-3949 

08-5695-4424 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 
กําหนดวันประชุมใหญ�

เป?นต"นไป ณ หอประชุม

  
สมาชิกสหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� จํากัด เข"าร�วมประชุมใหญ�

สารประกอบการประชุมใหญ�สามัญประจําป5 2562  
 

มีรายช่ือนอกเหนือจาก

แต� ไม�สามารถรับเบี้ย

 
 

วจเชียงใหม� จํากัด 



 
ระเบียบวาระการประชุมใหญ�สามัญประจําป& 2562 

สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม�  จํากัด 
วันพฤหัสบดี ท่ี 10 ตุลาคม 2562 

 หอประชุมสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ!งให!ท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ�สามัญประจําป& 2561 เมื่อวันท่ี 10 

ตุลาคม 2561 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 3.1 การพิจารณาแก"ไขเพิ่มเติม ข"อบังคับสหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� 

จํากัด 
 3.2 การพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุน 

ประจําป5 2562  (ผู"สอบบัญชีนครพิงค7รายงาน) 
 3.3 การพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป5 2562  
 3.4 การพิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงาน และงบประมาณรายจ�ายประจําป5  

2563  
  3.3.1) แผนการดําเนินงาน ประจําป5 2563 
  3.3.2) ประมาณการรายได" ประจําป5 2563 
 3.5 การพิจารณาอนุมัติตั้งงบประมาณรายจ�าย ประจําป5 2563 

 3.6 การพิจารณากําหนดวงเงินกู"ยืมหรือการค้ําประกันประจําป5 2563  
 3.7 การพิจารณาอนุมัติจ�ายเงินค�าตอบแทนแก�เจ"าหน"าที่ที่ช�วยเหลืองาน

สหกรณ7ฯ  
 3.8 การพิจารณาคัดเลือกผู"สอบบัญชีสหกรณ7ฯ และกําหนดค�าธรรมเนียมการ

ตรวจสอบบัญชี ประจําป5 2563 
  3.9 การพิจารณาตําแหน�งที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ7ฯ

ประจําป5 2563 ตามข"อบังคับของสหกรณ7ฯ 

   



ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อทราบรายงานกิจการประจําป& 2562  
 4.1 รายงานการรับสมาชิกเข"าใหม� สมาชิกลาออกจากสหกรณ7ฯ ประจําป5 

2562 
 4.2 รายงานการเปรียบเทียบกําไรสุทธิประจําป5 ตั้งแต�ป5 พ.ศ.2549– 2562 
 4.3 รายงานการเปรียบเทียบกําไรสุทธิประจํางวดรายเดือน ตั้งแต�เดือน

ตุลาคม   2561 – กันยายน 2562 (เพื่อทราบ) 
 4.4 รายงานการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานประจําป5 2562, 2561      

(เพื่อทราบ) 
 4.5 รายงานการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) ณ 30 

กันยายน 2562, 2561 (งบดุล คือ สินทรัพย7 = หนี้สิน/ทุน) (เพื่อทราบ) 
 4.6 รายงานการเปรียบเทียบจ�ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช"เงินและเงินกู"ยืมทุก

ธนาคาร ณ 30 กันยายน 2562, 2561 (เพื่อทราบ) 
 4.7 รายงานการเปรียบเทียบเงินฝากออมทรัพย7, เงินฝากออมทรัพย7พิเศษ ณ           

30 กันยายน 2562, 2561 (เพื่อทราบ) 
 4.8 รายงานการเปรียบเทียบลูกหนี้เงินกู" ณ 30 กันยายน 2562, 2561      

(เพื่อทราบ) 
 4.9 รายงานการเปรียบเทียบทุนเรือนหุ"น ณ 30 กันยายน 2562, 2561      

(เพื่อทราบ) 
 4.10 รายงานเจ"าหนี้เงินกู"ยืมกับวงเงินกู"ยืมหรือการค้ําประกันประจําป5 2562 

จํานวน 6,000 ล"านบาท ณ 30 กันยายน 2562 (มติที่ประชุมใหญ�สามัญ
ประจําป5 2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561) (เพื่อทราบ) 

 4.11 รายงานเจ"าหนี้เงินกู" และวงเงินกู"ต�างๆ ของสหกรณ7ฯ ที่ได"ใช"ไปแล"ว และ
เจ"าหนี้เงินกู"ยืมคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562  มีดังนี้ (เพื่อทราบ) 

 4.12 รายงานการเปรียบเทียบวงเงินกู"โดยตั๋วสัญญาใช"เงินป5 พ.ศ.2553 – 2562 
ของธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารธนชาต และธนาคารแลนด7 
แอนด7 เฮ"าส7 

 4.13 รายงานการจ�ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกครบ
เกษียณอายุราชการ (อายุ 60 ป5บริบูรณ7) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  

 4.14 รายงานสมาชิก ถูกส่ังลงโทษปลดออก, ไล�ออกจากราชการ หรือถึงแก�
กรรม ประจําป5 2562 (ตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)  

 4.15 รายงานการแก"ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ7 ออมทรัพย7 ตํารวจเชียงใหม� 

จํากัด        



 4.16   รายงานสมาชิกสังกัดข"าราชการบํานาญ ขอชะลอการจ�ายเงินปQนผล,เงิน
เฉลี่ยคืน และเงินทุนเกษียณฯ ป5 2562 สมาชิกที่มีหนี้คงเหลือเกิน 1,600,000 
บาทขึ้นไปไว"ก�อน 

 4.17  การเก็บชําระหน้ีของสมาชิกสังกัดต�างจังหวัด ขอชะลอการจ�ายเงินปQนผล,          
เงินเฉล่ียคืน และเงินทุนเกษียณฯ ป5 2562 สมาชิกที่มีหน้ีคงเหลือเกิน 1,600,000 
บาทขึ้นไปไว"ก�อน 

 4.18  การพิจารณาสมาชิกสหกรณ7ยินยอมให"หักเงินปQนผลและเฉลี่ยคืนประจําป5 
2562 ของสมาชิกสหกรณ7เข"าบัญชีเงินฝากของสมาชิกสหกรณ7 (สมาชิกที่ขอ
ผ�อนผันการชําระหนี้ไม�ตรงตามหลักเกณฑ7เพื่อขอรับเงินปQนผลและเงินเฉลี่ยคืน
ประจําป5 2562 ตามข"อบังคับและระเบียบสหกรณ7  
4.19  การพิจารณาสมาชิกลาออกจากราชการ ถูกส่ังให"ออกจากราชการหรืองาน

ประจํา ซึ่งสหกรณ7ได"หักเงินผู"ค้ําประกันมาชําระค�าหุ"นรายเดือนและชําระหน้ีเงินต"น

และดอกเบี้ยหรือไม�ชําระดอกเบี้ย และมีทุนเรือนหุ"นกับสหกรณ7จนถึงวันส้ินป5บัญชี 
ณ 30 กันยายน 2562 โดยให"นําเงินปQนผลและเงินเฉล่ียคืนประจําป5 2562 มาชําระ

หน้ีคงค"างกับสหกรณ7 
 4.20 รายงาน ผลการพิจารณา เรื่อง การกําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหน�ง

ของผู"ตรวจสอบกิจการ  
 4.21  รายงานการแก"ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

ว�าด"วยการเลือกต้ังและการดํารงตําแหน�งผู"แทนสมาชิก พ.ศ. 2562 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องข!อเสนอแนะของหน�วยงานท่ีเกี่ยวข!อง 
 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอื่น 
 



                 ข�อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก�ไขเพิ่มเติมข�อบังคับสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจเชียงใหม& จํากัด    (แบบ ท.ข.2) 
 

ข�อความเดิม ข�อความใหม� เหตุผล 
        ข�อ32.คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต�องมี

คุณสมบัติดังนี้ 
(1) เป.นผู�เห็นชอบใน

วัตถุประสงค"ของสหกรณ" 
(2) เป.นบุคคลธรรมดาและ

บรรลุนิติภาวะแต&มีอายุไม&เกิน 65 ป6บริบูรณ"ในวัน
รับสมัคร 

ก. เป.นข�าราชการหรือ
ลูกจ�างประจําสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม&
หรือเป.นข�าราชการตํารวจสังกัดหน&วยงานอื่นซึ่งมี
สํานักงานตั้งอยู&ในจังหวัดเชียงใหม&หรือเป.น
ข�าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดในเขต
พื้นที่ภ.5หรือเป.นเจ�าหน�าที่ของสหกรณ"นี้ 

ข. เป.นข�าราชการหรือ
ลูกจ�างประจําในสังกัด ภ.จว.เชียงใหม&ที่เกษียณอายุ
ราชการและรับเงินบํานาญ 

 
 
 

      ข�อ 32  คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต�องมี

คุณสมบัติดังนี้ 
(1) เป.นผู�เห็นชอบใน

วัตถุประสงค"ของสหกรณ" 
(2) เป.นบุคคลธรรมดาและบรรลุ

นิติภาวะ แต&มีอายุไม&เกิน  65  ป6บริบูรณ" 
ในวันรับสมัครผู�สมัครต�องได�รับเงินเดือนจาก
หน&วยงานตํารวจที่มีที่ตั้งสํานักงานหรือหน&วยงาน 
ในพื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค 5ในวันรับ
สมัครผู�สมัครต�องได�รับเงินเดือนจากหน&วยงาน
ตํารวจที่มีที่ตั้งสํานักงานหรือหน&วยงาน ในพื้นที่
รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค 5 
                    ก. เป.นข�าราชการตํารวจจังหวัด
เชียงใหม& 
                    ข. ข�าราชการตํารวจ 
                    ค. เป.นข�าราชการบํานาญ 
                    ง. เป.นลูกจ�างประจําและ
ลูกจ�างที่รับเงินบํานาญ   
 

เพื่อให�เกิดความครอบคลุมและ
ชัดเจนในการรับสมัครสมาชิกใหม�ของสหกรณ%
ออมทรัพย%ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 



                 ข�อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก�ไขเพิ่มเติมข�อบังคับสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจเชียงใหม& จํากัด    (แบบ ท.ข.2) 
 

 
 
 

(3) เป.นผู�มีความประพฤติและ
นิสัยดีงาม 

 
(4) มิได�เป.นสมาชิกในสหกรณ"

ออมทรัพย"อื่นที่มีวัตถุประสงค"ในการให�กู�ยืมเงิน
ทั้งนี้เว�นแต&คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาแล�ว
เห็นสมควรให�เป.นสมาชิกได� 

(5) ไม&เคยถูกให�ออกจาก
สหกรณ" 

(6) ไม&อยู&ในระหว&างเป.น
คู&กรณีพิพาทคดีความใดๆในชั้นศาลกับสหกรณ"
เกี่ยวกับคดีอาญาคดีแพ&งคดีปกครองหรือคดีอื่นใด
ตามที่กฎหมายกําหนด 

                    จ.    เป.นลูกจ�างของสหกรณ"ออม
ทรัพย"ตํารวจเชียงใหม& จํากัด 
 
(3)-คงเดิม- 

 

 
(4) -คงเดิม- 
 
 

 
(5) -คงเดิม- 

 
(6) -คงเดิม- 

 

 

 

 

 

 

 



                 ข�อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก�ไขเพิ่มเติมข�อบังคับสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจเชียงใหม& จํากัด    (แบบ ท.ข.2) 
 

ข�อความเดิม ข�อความใหม� เหตุผล 
        ข�อ 53. สิทธิและหน�าที่ในฐานะ

สมาชิกสมทบสมาชิกสมทบมีสิทธิและหน�าที่
เฉพาะในส�วนที่ไม�ขัดกับกฎหมายสหกรณ% 
              (ก) สิทธใินฐานะสมาชิกสมทบบุคคล
ทั่วไป  มีดังนี้ 

(1) ให�สิทธใินการถือหุ�นเมื่อแรก
เข�า 1 หุ�น 

 
 
 
 
 
 
 
 (2) ให�สิทธใินการฝากเงินกับ

สหกรณ" 
 
 
 

      ข�อ 53. สิทธิและหน�าที่ในฐานะ
สมาชิกสมทบสมาชิกสมทบมีสิทธิและหน�าที่
เฉพาะในส�วนที่ไม�ขัดกับกฎหมายสหกรณ% 
 (ก) -คงเดิม- 
(1) ให�สิทธิในการถือหุ�นเมื่อแรกเข�า 1 หุ�น หรือ

สมาชิกสมทบสามารถเพิ่มซื้อทุนเรือนหุ�นได�
ตามจํานวนที่คณะกรรมการพิจารณาทั้งนี้ให�
อยู& ใ น ดุลพิ นิ จของคณะกรรมการ เป. น ผู�
พิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสมในกรณี
สหกรณ"ฯมีความจําเป.นในการเพิ่มจํานวนทุน
เรือนหุ�นให�สูงขึ้นตามสัดส&วนของทุนดําเนินงาน
ของสหกรณ"ฯและตามคําแนะนําของนาย
ทะเบียนสหกรณ" หรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ"
หรือในกรณีที่มีทุนเรือนหุ�นลดน�อยลงจากเดิม 

(2) -คงเดิม- 
 
 
 
 

เพื่อให�สมาชิกสมทบสามารถซื้อ
ทุนเรือนหุ�นเกิน 1 หุ�นได�ทั้งนี้ให�อยู&ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการเป.นผู�พิจารณาอนุมัติตามความ
เหมาะสมเพื่อให�สหกรณ"สามารถเพิ่มทุนเรือนหุ�นให�
สูงขึ้นได�ตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ"
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ"และผู�สอบบัญชี
สหกรณ" 



                 ข�อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก�ไขเพิ่มเติมข�อบังคับสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจเชียงใหม& จํากัด    (แบบ ท.ข.2) 
 

(3) ให�สิทธิได�รับเงินช&วยเหลือ
จัดการงานศพ ตามระเบียบสหกรณ"ออมทรัพย"
ตํารวจเชียงใหม& จํากัด ว&าด�วยการสงเคราะห"
เกี่ยวกับการเสียชีวิตของสมาชิกสหกรณ" พ.ศ.2547 
และว&าด�วยกองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก พ.ศ.2546 

หน�าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ
บุคคลทั่วไป  มีดังนี้ 

(1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข�อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ" 

(2)  เข�าร&วมประชุมทุกครั้งที่
สหกรณ"นัดหมาย 

(3)  ส&งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สหกรณ" เพื่อให�สหกรณ"เป.นองค"กรที่เข�มแข็ง 

(4)  สอดส&องดูแลกิจการของ
สหกรณ" 

(5)  ร&วมมือกับคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ" พัฒนาสหกรณ"ให�เจริญรุ&งเรือง 
และมั่นคง 

 
 

(3) -คงเดิม- 
 
 

 
 

      หน�าที่ในฐานะสมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป  มี
ดังนี้ 

(1)         - คงเดิม- 
 
(2)  -คงเดิม- 
 
(3)  -คงเดิม- 
 
(4)  -คงเดิม- 
 
(5)  -คงเดิม- 
 
 
 
 



                 ข�อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก�ไขเพิ่มเติมข�อบังคับสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจเชียงใหม& จํากัด    (แบบ ท.ข.2) 
 

สมาชิกไม�มีสิทธใินฐานะสมาชิก
สมทบบุคคลทั่วไป  มีดังนี้ 

(1) ไม&ให�สิทธใินการกู�เงิน 
 
 
 
 
 (2)  ไม&ให�นับชื่อของสมาชิก

สมทบเข�าเป.นองค"ประชุม 
(3)  ไม&ให�สิทธใินการออกเสียง 
(4)  ไม&ให�สิทธิเป.นกรรมการ

สหกรณ" 

 (ข)  สิทธใินฐานะสมาชิกสมทบ
เฉพาะบุคคล มีดังนี้ 

 (1)  ให�สิทธใินการถือหุ�นเมื่อแรก
เข�า 1 หุ�น เว�นแต&ได�รับการโอนหุ�นจากสมาชิกสามัญ
ทั้งจํานวนหรือบางส&วนตามจํานวนที่สมาชิกสามัญ
แสดงเจตจํานง ในกรณีที่สมาชิกสามัญถึงแก&กรรม 

 
 

    สมาชิกไม�มีสิทธใินฐานะสมาชิกสมทบบุคคล
ทั่วไป มีดังนี้ 

(1) ไม&ให�สิทธิสมาชิกสมทบในการกู�ยืมเงินจาก
สหกรณ"ประเภทเงินกู�สามัญกรณีพิเศษเกินร�อยละ 
90 ของทุน เรือนหุ�นที่ สมาชิกสมทบมีอยู& โดย
ระยะเวลาการผ&อนชําระหนี้และหลักเกณฑ"ในการกู�
ให�ใช�หลักเกณฑ"เดียวกับสมาชิกสามัญทั่วไป 

     (2)  -คงเดิม- 
 
     (3)  -คงเดิม- 
     (4)  -คงเดิม- 
 
(ข) -คงเดิม-  
 
     (1)  ให�สิทธิในการถือหุ�นเมื่อแรกเข�า 1 

หุ�น หรือทั้งนี้ให�อยู&ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
เป.นผู�พิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสม และ
สามารถได�รับการโอนหุ�นจากสมาชิกสามัญทั้ง
จํานวนหรือบางส&วนตามจํานวนที่สมาชิกสามัญ
แสดงเจตจํานงในกรณีที่สมาชิกสามัญถึงแก&กรรม 



                 ข�อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก�ไขเพิ่มเติมข�อบังคับสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจเชียงใหม& จํากัด    (แบบ ท.ข.2) 
 

(2)  ให�สิทธใินการรับโอนหุ�นจาก
สมาชิกสามัญทั้งจํานวนหรือบางส&วนตามจํานวนที่
สมาชิกสามัญแสดงเจตจํานง 

(3)  ให�สิทธใินการฝากเงินกับ
สหกรณ" 

(4)  ให�สิทธใินการกู�ยืมเงินจาก
สหกรณ" ทั้งนี้ไม&เกินร�อยละ 90 ของทุนเรือนหุ�น 

 
 
 

 

(5)  ให�สิทธไิด�รับเงินช&วยเหลือ
จัดการงานศพ ตามระเบียบสหกรณ"ออมทรัพย"
ตํารวจเชียงใหม& จํากัด ว&าด�วยการสงเคราะห"
เกี่ยวกับการเสียชีวิตของสมาชิกสหกรณ" พ.ศ.2547 
และว&าด�วยกองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก พ.ศ.2546 

หน�าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ
เฉพาะบุคคล  มีดังนี้ 

 
(1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข�อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ" 

 (2)-คงเดิม- 
 
 
(3) -คงเดิม-  
 
(4)  ให�สิทธิสมาชิกสมทบในการกู�ยืมเงินจาก

สหกรณ"ประเภทเงินกู�สามัญกรณีพิเศษได�ไม&เกิน
ร�อยละ 90 ของทุนเรือนหุ�นที่สมาชิกสมทบมีอยู&โดย
ระยะเวลาการผ&อนชําระหนี้และหลักเกณฑ"ในการกู�
ให�ใช�หลักเกณฑ"เดียวกับสมาชิกสามัญทั่วไป 

 

(5) -คงเดิม- 
 
 
 
 
 
 

หน�าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ
เฉพาะบุคคล  มีดังนี้ 

 
(1)  -คงเดิม- 
 



                 ข�อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก�ไขเพิ่มเติมข�อบังคับสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจเชียงใหม& จํากัด    (แบบ ท.ข.2) 
 

(2)  เข�าร&วมประชุมทุกครั้งที่
สหกรณ"นัดหมาย 

(3)  ส&งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สหกรณ" เพื่อให�สหกรณ"เป.นองค"กรที่เข�มแข็ง 

(4)  สอดส&องดูแลกิจการของ
สหกรณ" 

 
(5)  ร&วมมือกับคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ" พัฒนาสหกรณ"ให�เจริญรุ&งเรือง 
และมั่นคง 

 

สมาชิกไม�มีสิทธใินฐานะสมาชิก
สมทบเฉพาะบุคคล  มีดังนี้ 

(1)  ไม&ให�นับชื่อของสมาชิก
สมทบเข�าเป.นองค"ประชุม 

(2)  ไม&ให�สิทธใินการออกเสียง 
(3)  ไม&ให�สิทธิเป.นกรรมการ

สหกรณ" 

 

(2)  -คงเดิม- 
 
(3)  -คงเดิม- 
 
 
(4)  -คงเดิม- 

 
 
 

(5)  -คงเดิม- 
 
 

  สมาชิกไม�มีสิทธใินฐานะสมาชิกสมทบเฉพาะ
บุคคล  มีดังนี้ 

(1)  -คงเดิม- 
 
(2)  -คงเดิม- 
(3)  -คงเดิม- 

 

 

 



                 ข�อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก�ไขเพิ่มเติมข�อบังคับสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจเชียงใหม& จํากัด    (แบบ ท.ข.2) 
 

ข�อความเดิม ข�อความใหม� เหตุผล 
        ข�อ 74. กํ า ห น ด เ ว ล า อ ยู� ใ น

ตําแหน�ง คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยู&ใน

ตําแหน&งคราวละสองป6นับแต&วันเลือกตั้ง ในวาระ
เริ่ มแรกเมื่ อครบหนึ่ งป6 นับแต& วัน เลือกตั้ ง  ให�
กรรมการดําเนินการสหกรณ"ออกจากตําแหน&งเป.น
จํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมด
โดยวิธีจับสลาก  (ถ�ามีเศษให�ปLดขึ้น) และให�ถือว&า
เป.นการพ�นจากตําแหน&งตามวาระ ในป6ต&อไปให�
กรรมการดําเนินการ ที่อยู&ในตําแหน&งจนครบวาระ
หรืออยู&นานที่สุดออกจากตําแหน&งสลับกันไปทุก ๆ 
ป6 

เมื่อครบวาระ หากยังไม& มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม& ให�คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนถึงวันประชุมใหญ&
สามัญประจําป6 แต&ต�องไม&เกินหนึ่งร�อยห�าสิบวันนับ
แต&วันสิ้นป6ทางบัญชีสหกรณ" 

 
หากคณะกรรมการดําเนินการเกษียณอายุ

ราชการ หรือย�ายไปดํารงตําแหน&งนอกพื้นที่   

      ข�อ 74. กํ า ห น ด เ ว ล า อ ยู� ใ น
ตําแหน�ง คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยู&ใน

ตําแหน&งคราวละสองป6นับแต&วันเลือกตั้ง ในวาระ
เริ่ มแรกเมื่ อครบหนึ่ งป6 นับแต& วัน เลือกตั้ ง  ให�
กรรมการดําเนินการสหกรณ"ออกจากตําแหน&งเป.น
จํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมด
โดยวิธีจับสลาก  (ถ�ามีเศษให�ปLดขึ้น) และให�ถือว&า
เป.นการพ�นจากตําแหน&งตามวาระ ในป6ต&อไปให�
กรรมการดําเนินการ ที่อยู&ในตําแหน&งจนครบวาระ
หรืออยู&นานที่สุดออกจากตําแหน&งสลับกันไปทุก ๆ 
ป6 

เมื่อครบวาระ หากยังไม& มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม& ให�คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนถึงวันประชุมใหญ&
สามัญประจําป6 แต&ต�องไม&เกินหนึ่งร�อยห�าสิบวันนับ
แต&วันสิ้นป6ทางบัญชีสหกรณ" 

 
ห า ก ป ร ะธ า น ก ร ร ม ก าร ดํ า เ นิ น ก า ร

เกษียณอายุราชการ หรือย�ายไปดํารงตําแหน&งนอก

เ พื่ อ ใ ห� ส ห ก ร ณ% ฯ ส า ม า ร ถ
บริหารงานต�อได�อย�างราบรื่น   ในกรณีมี
กรรมการได�รับการแต�งตั้งโยกย�ายระหว�างป: 



                 ข�อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก�ไขเพิ่มเติมข�อบังคับสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจเชียงใหม& จํากัด    (แบบ ท.ข.2) 
 

ภ.จว.เชียงใหม& และต�นสังกัดเดิม  
ให�พ�นจากการเป.นคณะกรรมการดําเนินการทันที 

กรรมการดําเนินการซึ่งพ�นจากตําแหน&ง
อาจได�รับเลือกตั้งซ้ําอีกได� แต&ต�องไม&เกินสองวาระ
ติดต&อกัน 

ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต�องพ�นจาก
ตําแหน&งทั้งคณะ ให�กรรมการดําเนินการที่ได�รับ
เลือกตั้งใหม&อยู&ในตําแหน&งได�เช&นเดียวกับกรรมการ
ดําเนินการชุดแรก  และให�นําความในวรรคหนึ่งมา
ใช�บังคับโดยอนุโลม 

 

พื้นที่ ภ.จว.เชียงใหม& หรือย�ายจาก ต�นสังกัดเดิม  
ให�พ�นจากการเป.นประธานกรรมการ

ดําเนินการทันที 
หากกรรมการดําเนินการเกษียณอายุ

ราชการ หรือย�ายไปดํารงตําแหน&งนอกพื้นที่ ภ.จว.
เชียงใหม&  หรือย�ายจากต�นสังกัดเดิม ให� ดํารง
ตําแหน&งกรรมการดําเนินการได�ถึงสิ้นป6บัญชี คือ 
ณ 30 กันยายน ของป6นั้นๆเท&านั้น หลังพ�น  30 
กันยายน ของสิ้นป6บัญชีแล�วให�พ�นจากตําแหน&ง
กรรมการโดยทันที 

กรรมการดําเนินการซึ่งพ�นจากตําแหน&ง
อาจได�รับเลือกตั้งซ้ําอีกได� แต&ต�องไม&เกินสองวาระ
ติดต&อกัน 

ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต�องพ�นจาก
ตําแหน&งทั้งคณะ ให�กรรมการดําเนินการที่ได�รับ
เลือกตั้งใหม&อยู&ในตําแหน&งได�เช&นเดียวกับกรรมการ
ดําเนินการชุดแรก  และให�นําความในวรรคหนึ่งมา
ใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
 



 
 

กําหนดการประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2562 

สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากดั 

   วันพฤหัสบดี ท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ณ หอประชุม สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 
             

 

 

วันพฤหัสบดี ท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 

เวลา  08.30  –  09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 

 

เวลา  09.30  –  10.15 น. ประธานในที่ประชุมกล!าวเป"ดการประชุมใหญ!สามัญ ประจําป( 2562  

 

เวลา  10.15  –  12.00 น.  เริ่มประชุมตามระเบียบวาระประชุมใหญ!สามัญ ประจําป( 2562 

 

เวลา  12.00 น.  กล!าวป"ดการประชุมใหญ!สามัญ ประจําป( 2562 

 

เวลา  12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

 

 


