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

 ผู"จัดการ 08-5695-4464        

แผนกบัญชี 08-5695
 

ที่ สอ.ชม.ว.   /256๓ 
 

 

เรื่อง เรียนเชิญเข"าร�วมประชุมใหญ�สามัญประจําป5 
 

เรียน สมาชิกสหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 
 

สิ่งที่ส�งมาด"วย 1. รายช่ือผู"แทนสมาชิกสหกรณ7ฯ 
  2. ระเบียบวาระการประชุม
  
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� จํากัด
ชุดที่ 44 ครั้งที่ 9/256๓ เมื่อวันที่ 
สามัญประจําป5 256๓ ขึ้น ในวัน
ณ หอประชุมสหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� จํากัด นั้น
  สหกรณ7ฯ ขอแจ"งสมาชิกสหกรณ7ฯ
  1. เรียนเชิญสมาชิกสหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 
สามัญในวันและเวลาดังกล�าวข"างต"น
อยู�ระหว�างดําเนินการจัดพิมพ7และจะมอบให"กับผู"แทนสมาชิกในวันประชุมดังกล�าว
  ๒. กรณีสมาชิกที่ไม�ได"รับเลือกให"เป>นผู"แทนสมาชิกของกลุ�ม 

รายช่ือที่แนบ) สามารถเข"าร�วมการประชุมและร�

หรือลงมตไิด� 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 

 
 
 

    
 
 
 

 

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

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

5695-4474    แผนกธุรการ 08-6431-3504 

 
        กันยายน  256๓ 

เรียนเชิญเข"าร�วมประชุมใหญ�สามัญประจําป5 256๓  

สมาชิกสหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� จํากัด  

รายช่ือผู"แทนสมาชิกสหกรณ7ฯ  
ระเบียบวาระการประชุมใหญ�สามัญประจําป5 256๓ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� จํากัด
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 256๓ ได"ลงมติเป>นเอกฉันท7กําหนดวันประชุมใหญ�

ในวันศุกร7 ที่  9 ตุลาคม 256๓ ตั้งแต�เวลา 09
ณ หอประชุมสหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� จํากัด นั้น 

สหกรณ7ฯ ขอแจ"งสมาชิกสหกรณ7ฯ ตามรายละเอียดดังต�อไปนี้  
สมาชิกสหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 
ข"างต"น สําหรับเอกสารประกอบการประชุมใหญ�สามัญประจําป5 

อยู�ระหว�างดําเนินการจัดพิมพ7และจะมอบให"กับผู"แทนสมาชิกในวันประชุมดังกล�าว 
กรณีสมาชิกที่ไม�ได"รับเลือกให"เป>นผู"แทนสมาชิกของกลุ�ม (มีรายช่ือนอกเหนือจาก

สามารถเข"าร�วมการประชุมและร�วมเสนอความคิดเห็นได" แต�ไม�สามารถรับเบี้ยประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

              พลตํารวจตรี 
( พิเชษฐ จีระนันตสิน )

ประธานกรรมการ 
สหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� จํากัด

 

3948    โทรสาร  0-5396-3949 

แผนกการเงิน 08-5695-4424 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 
ได"ลงมติเป>นเอกฉันท7กําหนดวันประชุมใหญ�

09.๓0 น. เป>นต"นไป             

  
สมาชิกสหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� จํากัด เข"าร�วมประชุมใหญ�

สําหรับเอกสารประกอบการประชุมใหญ�สามัญประจําป5 25๖๓  
 

มีรายช่ือนอกเหนือจาก

ไม�สามารถรับเบี้ยประชุม

 

) 
 

สหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 



บัญชีรายชื่อแนบท�ายประกาศสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม! จํากัด 
เร่ือง รายช่ือผูแทนสมาชิก กลุ�มขาราชการหรือลูกจางประจําสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม� (กลุ�ม 1)  

ประจําป) 2563 จํานวน 82 ราย 

ลําดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ ลําดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ประธานกลุ�ม 35 ด.ต.พิษณุ เป)ยงเจริญ  

2 ด.ต.อุทัย   แก�นคํา  36 ด.ต.พิรุณ   ทรายมูล  

3 ด.ต.ชยกร   จันธิมา  37 ด.ต.หญิงจีรนันท7   ป8ญญาปาระ  

4 ด.ต.ทองชัย   อินต:ะป8น   38 ด.ต.คณินพศิน   ศรีพายัพ  

5 ร.ต.ท.ธีรวุฒิ   ประไพบูลย7   39 ด.ต.มงคล   ชูสันติ  

6 พ.ต.ท.มารุต   ดาวนันท7   40 ร.ต.อ.นพดล   การินทร7  

7 พ.ต.ท.สุนทร   อินใจคํา  41 ด.ต.ยุทธนา   ป8ญญาละ  

8 ร.ต.อ.สมบัติ   สุยะวา   42 ส.ต.ท.สันติสุข   เลสัก  

9 ด.ต.ยุทธนา   สุธรรม   43 ด.ต.สุวัฒน7   กันธา  

10 ด.ต.วิชิต   ไชยวงค7   44 ร.ต.ท.สวัสดิ์   ป8นดี  

11 ด.ต.สายัน   ดีสา  45 ด.ต.สวิง   ป8ญญาผาม  

12 ส.ต.ท.รัตนพล   กันธรรม   46 ด.ต.กฤษณพงษ7   เมืองมา  

13 ร.ต.อ.ธนกฤต   นิธิกุลกาญน7   47 ร.ต.อ.อํานาจ    ตันหลา  

14 ร.ต.ท.เสริมศักดิ์   ปากองวัน   48 ด.ต.ฐพัชษ7   ตาปCอม  

15 ร.ต.อ.อภิชัย   พันธุ7คงช่ืน   49 ด.ต.จักรภพ   คงเสถียรพงษ7  

16 ด.ต.ไกรเวฐน7   กิตติวัจน7  50 ร.ต.อ.บันฑิต   ระวโีล  

17 ด.ต.พยุงศักดิ์   มาเรียน  51 ด.ต.เกรียงศักดิ์   ชฎาวุฒิ  

18 ด.ต.สุรสิทธ์ิ   อินเถิง   52 ด.ต.ชลธร   ชัยลอม  

19 ด.ต.นัฐพงษ7   อินทรประสาท   53 ด.ต.เนตร   แดงพิสิษฐ  

20 ร.ต.ท.ภีรเดช   เกตทอง   54 ด.ต.จรุณ   แสนตา  

21 ร.ต.ต.ยงยุทธ   สุทําทาน   55 ด.ต.สมบัติ   นัยต๊ิบ  

22 ด.ต.วิเชียร   คําลือ   56 ร.ต.ท.อุดม   วงค7วร  

23  ด.ต.สาคร   เตจ:ะ   57 ด.ต.พรชัย   จิตรบุญ  

24 ด.ต.วิชัย   สารป8น  58 ด.ต.สุธี   เกษเจริญคุณ  

25 ร.ต.ท.สุพรรณ   หินหนุน  59 ด.ต.อักษร   วิชัยทา  

26 พ.ต.ต.สุริยะฎิษ   สุริยะธง  60 ร.ต.อ.บุญส�ง   การหม่ัน  

27 พ.ต.ท.ภาสกร   ปกปIงเมือง  61 ร.ต.อ.ศิริ   อินสม  

28 ด.ต.ไกรศิษย7   สายสินธุ7  62 ส.ต.ท.ดิศักดิ์   กาวิเนตร  

29 ด.ต.หญิงกมลชนก   พรหมปฏิมา  63 พ.ต.ท.มนตรี   ไกลถิ่น  

30 ร.ต.อ.วิชัย   ขอบป)  64 ด.ต.กิตติศักดิ์   วงศ7ใหม�    

31 พ.ต.อ.พงศธร   เตมีศักดิ์  65 ร.ต.อ.นิกร   ขัดสี  

32 ด.ต.บุญชัย   ถุงคํา  66 ด.ต.เอก   เรือนแกว  

33 ด.ต.จงเดช   เป)ยงเจริญ  67 ร.ต.ท.ธีศิษฎ7   ทิศทา  

34 ร.ต.ท.เนตรดุลย7   กาพย7ไชย  68 ด.ต.หญิง บุษยา   มณีพิพัฒน7คุณากร    



ลําดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ ลําดับ ช่ือ-สกุล หมายเหตุ 

69 พ.ต.อ.ชลเทพ   ใหม�ไชย    105    

70 ส.ต.ท.อิทธิชัย   ปKกคํา  106    

71 ด.ต.พัลลภ   แสงศิริโรจน7  107    

72 พ.ต.อ.ก่ําแกว   สุยาติ  108    

73 ด.ต.อนุวัฒน7   ทะลัง  109    

74 ด.ต.สัมพันธ7   ดวงใจ  110    

75 ร.ต.อ.ศราวุธ   โยธา  111    

76 ด.ต.โกสินทร7   ป8ญญาเหล็ก  112    

77 ร.ต.ท.สมบัติ  ดวงประสิทธ์ิ  113    

78 ด.ต.วรทร   พรมจันใจ   114    

79 ด.ต.อนุสิษฐ7   ปIนยาโน   115    

80 ส.ต.ท.พงศ7โภคัย   ไชยเสน  116    

81 ด.ต.ธนพงศ7พันธ7   ป8นหมื่น   117    

82 ด.ต.สมบัติ   กูลเม็ง   118    

 



บัญชีรายชื่อแนบท�ายประกาศสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม! จํากัด 
เร่ือง รายช่ือผูแทนสมาชิก กลุ�ม เจาหนาท่ีสหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� จํากัด และขาราชการ หรือ
ลูกจางประจําของหน�วยอื่นของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ปฏิบัติหนาท่ีในหน�วยท่ีมีสํานักงาน ต้ังอยู�ในจังหวัดเชียงใหม� 
(กลุ�ม 2)  ประจําป) 2563 จํานวน 27 ราย 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 ด.ต.จรูญ หนุ�มเป)ยง  

2 ร.ต.อ.ดนัย อินต:ะตุ�น ประธานกลุ�ม 

3 นายสุวิจักขณ7 บูรณไพศาลกุล  

4 ร.ต.ต.นวปกรณ7 แกวใจ  

5 นายณัฏฐ7ดนัย ยะจันศึก  

6 พ.ต.ท.สมหวัง คําทอง  

7 นางสาววีร7รัศมิ์ พันธ7แกว  

8 ด.ต.นิคม อนุพงศ7พักตร7 เลขานุการกลุ�ม 

9 นางสาวอารีรัตน7 สมมิตร  

10 ร.ต.ต.อุทัย กาศสมบูรณ7  

11 น.ส.เยาวลักษณ7 หมอเก�ง  

12 ด.ต.นฤทธ์ิ วงศ7กระโซ�  

13 ด.ต.ทนงศักดิ์ ทิพย7แสง  

14 นางสุพัตรา มาระดา  

15 ด.ต.ธนกฤช ราวิชัย  

16 ร.ต.ท.อานุ ยางจิตร  

17 นางจิราพร คลังไธสง  

18 ร.ต.ท.ดิเรก พิทาคํา  

19 นางสาวพิมพ7ปธิมา คําฟู  

20 ร.ต.ท.นรินทร7 ตรีสุคนธรัตน7  

21 นางสาวมนัสนันท7 เท่ียงคืน  

22 ร.ต.ท.อภัย วงษ7แกว  

23 ร.ต.ต.สะอาด ไชยวงศ7  

24 นายพงษ7กรณ7 นํ้าคํา  

25 ด.ต.ปราโมทย7 บุญเต็ม  

26 นางสาวอัญชลีรัตน7 ทิพยมาศโกมล  

27 ด.ต.เอกลักษณ7 ทาวกวาง  

 

  



บัญชีรายชื่อแนบท�ายประกาศสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม! จํากัด 
เร่ือง รายช่ือผูแทนสมาชิก กลุ�มขาราชการหรือลูกจางประจําของหน�วยอื่นของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
นอกเหนือจาก ขาราชการหรือลูกจางประจํา สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม� และเจาหนาท่ีสหกรณ7ออมทรัพย7
ตํารวจเชียงใหม� จํากัด และขาราชการหรือลูกจางประจําของหน�วยอื่นของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ปฏิบัติหนาท่ีใน
หน�วยท่ีมีสํานักงาน ต้ังอยู�ในจังหวัดเชียงใหม� (กลุ�ม 3) ประจําป) 2563 จํานวน 6 ราย 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 พ.ต.อ.ศักดิภัท เชาวน7ลักษณ7สกุล ประธานกลุ�ม 

2 พ.ต.ท.ชาติไทย ชูชัย เลขานุการกลุ�ม 

3 พ.ต.อ.อดุลย7 วุฒิพรหม  

4 ร.ต.ท.อนิรุทธ์ิ แพทย7สมาน  

5 ร.ต.ท.สนธ์ิ ประนันวงศ7  

6 ร.ต.อ.สุรินทร7 เกตุวงค7  

  



บัญชีรายชื่อแนบท�ายประกาศสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม! จํากัด 
เร่ือง รายช่ือผูแทนสมาชิก กลุ�ม ขาราชการบํานาญ (กลุ�ม 4) ประจําป) 2563 จํานวน 66 ราย 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ ลําดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 พ.ต.อ.วโิรจน7 เกษาพร  35 ร.ต.ท.นิคม ป8ญญาสูง  

2 พ.ต.อ.จําเริญ ชัยมงคล  36 ร.ต.ท.นพพร สิทธิชัย  

3 พล.ต.ต.พรชัย พักตร7ผ�องศรี  37 ร.ต.ท.อภิสิทธ์ิ เมืองมูล  

4 ร.ต.อ.อนันต7 กันทะใจ  38 ร.ต.ท.อุทัย ไชยเมืองใจ  

5 ร.ต.ท.พัฒน7 หอมนาน  39 ร.ต.ท.พิเชษฐ7 สมโน  

6 ร.ต.อ.สมเพชร สมศักดิ์  40 ร.ต.ต.วินัย วิพัฒนการกุล ประธานกลุ�ม 

7 ด.ต.องอาจ นพฤทธ์ิ เลขานุการกลุ�ม 41 ร.ต.ต.วินัย ปIณฑะสุต  

8 ร.ต.ท.ทองอยู� เช้ือยัง  42 ร.ต.ต.สุเวช คุณเศรษฐ7  

9 ร.ต.ท.อินหล�อ พรหมสุวรรณ7  43 ร.ต.ท.ปราโมทย7 อนุพันธุ7  

10 ร.ต.ท.วรวิทย7 ใจเงิน  44 ร.ต.ต.เอนก ไชยกุล  

11 ร.ต.อ.บรรเจิด กาญจนาพิทักษ7  45 พ.ต.ท.สมศักดิ์ ตันคําปวน  

12 ร.ต.ท.ณรงค7 พงษ7ดวง  46 ร.ต.ท.ถวัลย7 ปIงคําพิชัย  

13 ร.ต.ต.อนุกูล บรรเลงประดิษฐ7  47 ร.ต.ต.สุรพล คําแหลง  

14 ร.ต.ท.อินทร7เนตร คําวงศ7ษา  48 ร.ต.อ.เอนก นุชัย  

15 ร.ต.อ.ชัยวิทย7 ปIQนคํา  49 ร.ต.ต.ขจร เพียรพนัสสัก  

16 ร.ต.อ.ประสิทธ์ิ ทองเงา  50 ร.ต.ต.สาคร พัลวัล  

17 ร.ต.อ.อนุศักดิ์ มูลยศ  51 ร.ต.ต.โสภณ เพ็งแช�ม  

18 ร.ต.อ.ไพโรจน7 อํ่ารอด  52 ร.ต.ท.ลิขิต ผ�องผุด  

19 ร.ต.ต.ไพศาล ไชยวงค7ญาติ  53 ร.ต.ท.สมพล คําปKก  

20 ร.ต.อ.เจียก ชัยวงค7  54 ร.ต.ต.ธวัช วันณาพูล  

21 ร.ต.อ.วรทัศน7 ธาวงศ7  55 ร.ต.ท.ถนัด ไชยแกว  

22 ร.ต.อ.ไพบูลย7 แสงวงศ7  56 ร.ต.อ.มล.ไกรทอง ศรีธวัช  

23 ร.ต.อ.อดุลย7 อินป8Rนแกว  57 ร.ต.อ.ประชัญ ขันแกว  

24 ร.ต.ท.สน่ันชาติ ศรีตา  58 ร.ต.ท.ศิริวัฒน7 ป8ญญาด ี  

25 ร.ต.ท.ยุทธพงศ7 เมืองใจ  59 ด.ต.ศึกหาญ หาญสงคราม  

26 ร.ต.ท.โสภณ ขอดแกว  60 ร.ต.ท.ปรีดา ดวงดี  

27 ร.ต.ท.ผดุงเกียรติ ปIนตาวะนา  61 ร.ต.อ.บุญเทียม กุญชร  

28 ร.ต.ท.ฉลอง ใจมัง  62 ร.ต.ท.สิงห7คํา ชูชัยยา  

29 ร.ต.ท.อลงกรณ7 ศรีชัย  63 ร.ต.ท.พีระพล ดาวังปา  

30 ร.ต.ท.พิเชฎฐ7 อัญชุลีมงคล  64 ร.ต.ต.ดวงคํา เรือนชุ�มเชย  

31 ร.ต.ท.พิชิต ไชยคุณ  65 ร.ต.ท.นนท7 อินตุ�น  

32 ด.ต.ประมาณ เรืองแสน  66 ร.ต.ท.ณัฐพล ตันศรีนวล  

33 ร.ต.ท.ศักดิชาย จันทร7เสนา  
 

  

 

34 ร.ต.ท.ณรงค7 ชัยวัง  

 



 
ระเบียบวาระการประชุมใหญ!สามัญประจําป' 2563 

สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม!  จํากัด 
วันศุกร� ท่ี 9 ตุลาคม 2563 

 หอประชุมสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม! จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ!สามัญประจําป' 2562 เมื่อวันท่ี 10 

ตุลาคม 2562 และ รายงานการประชุมวิสามัญคร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 25 
กุมภาพันธ� 2562 

 ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อทราบรายงานกิจการประจําป' 2562  
 3.1 รายงานการรับสมาชิกเขาใหม� สมาชิกลาออกจากสหกรณ7ฯ ประจําป) 

2563 
 3.2 รายงานการเปรียบเทียบกําไรสุทธิประจําป) ตั้งแต�ป) พ.ศ.2549– 2563 
 3.3 รายงานการเปรียบเทียบกําไรสุทธิประจํางวดรายเดือน ตั้งแต�เดือน

ตุลาคม   2562 – กันยายน 2563 (เพื่อทราบ) 
 3.4 รายงานการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานประจําป) 2563, 2562 (เพื่อ

ทราบ) 
 3.5 รายงานการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) ณ 30 

กันยายน 2563, 2562 (งบดุล คือ สินทรัพย7 = หนี้สิน/ทุน) (เพื่อทราบ) 
 3.6 รายงานการเปรียบเทียบจ�ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงินและเงินกูยืมทุก

ธนาคาร ณ 30 กันยายน 2563, 2562 (เพื่อทราบ) 
 3.7 รายงานการเปรียบเทียบเงินฝากออมทรัพย7, เงินฝากออมทรัพย7พิเศษ ณ           

30 กันยายน 2563, 2562 (เพื่อทราบ) 
 3.8 รายงานการเปรียบเทียบลูกหนี้เงินกู ณ 30 กันยายน 2563, 2562(เพื่อ

ทราบ) 
 3.9 รายงานการเปรียบเทียบทุนเรือนหุน ณ 30 กันยายน 2563, 2562(เพื่อ

ทราบ) 
  



 
 3.10 รายงานเจาหนี้เงินกูยืมกับวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันประจําป) 2563 

จํานวน 5,770 ลานบาท ณ 30 กันยายน 2563 (มติที่ประชุมใหญ�สามัญ
ประจําป) 2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562) (เพื่อทราบ) 

 3.11 รายงานเจาหนี้เงินกู และวงเงินกูต�างๆ ของสหกรณ7ฯ ที่ไดใชไปแลว และ
เจาหนี้เงินกูยืมคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563  มีดังนี้ (เพื่อทราบ) 

 3.12 รายงานการเปรียบเทียบวงเงินกูโดยตั๋วสัญญาใชเงินป) พ.ศ.2553 – 2563 
ของธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารธนชาต และธนาคารแลนด7 
แอนด7 เฮาส7 

 3.13 รายงานการจ�ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกครบ
เกษียณอายุราชการ (อายุ 60 ป)บริบูรณ7) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  

 3.14 รายงานสมาชิก ถูกส่ังลงโทษปลดออก, ไล�ออกจากราชการ หรือถึงแก�
กรรม ประจําป) 2563 (ตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2563)  

 3.15  รายงานสมาชิกสังกัดขาราชการบํานาญ ขอชะลอการจ�ายเงินป8นผล,เงิน
เฉลี่ยคืน และเงินทุนเกษียณฯ ป) 2563 สมาชิกที่มีหนี้คงเหลือเกิน 1,600,000 
บาทขึ้นไปไวก�อน 

 3.16   การเก็บชําระหน้ีของสมาชิกสังกัดต�างจังหวัด ขอชะลอการจ�ายเงินป8นผล,          
เงินเฉล่ียคืน และเงินทุนเกษียณฯ ป) 2563 สมาชิกที่มีหน้ีคงเหลือเกิน 1,600,000 
บาทขึ้นไปไวก�อน 

 3.17  การพิจารณาสมาชิกสหกรณ7ยินยอมใหหักเงินป8นผลและเฉลี่ยคืนประจําป) 
2563 ของสมาชิกสหกรณ7เขาบัญชีเงินฝากของสมาชิกสหกรณ7 (สมาชิกที่ขอ
ผ�อนผันการชําระหนี้ไม�ตรงตามหลักเกณฑ7เพื่อขอรับเงินป8นผลและเงินเฉลี่ยคืน
ประจําป) 2563 ตามขอบังคับและระเบียบสหกรณ7 

 3.18   การพิจารณาสมาชิกลาออกจากราชการ ถูกส่ังใหออกจากราชการหรืองาน
ประจํา ซึ่งสหกรณ7ไดหักเงินผูค้ําประกันมาชําระค�าหุนรายเดือนและชําระหน้ีเงินตน
และดอกเบี้ยหรือไม�ชําระดอกเบี้ย และมีทุนเรือนหุนกับสหกรณ7จนถึงวันส้ินป)บัญชี 
ณ 30 กันยายน 2563 โดยใหนําเงินป8นผลและเงินเฉล่ียคืนประจําป) 2563 มาชําระ
หน้ีคงคางกับสหกรณ7 

  



ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การพิจารณาแกไขเพิ่มเติม ขอบังคับสหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� 

จํากัด 
  4.1.1 การพิจารณาแกไขเพิ่มเติม ขอบังคับสหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจ

เชียงใหม� จํากัด ขอ 65 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหน�งผูแทนสมาชิก 
  4.1.2 การพิจารณาแกไขเพิ่มเติม ขอบังคับสหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจ

เชียงใหม� จํากัด ขอ 95.การพนจากตําแหน�งของผูจัดการ 
 4.2 การพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุน 

ประจําป) 2563 (ผูสอบบัญชีนครพิงค7รายงาน) 
 4.3 การพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป) 2563  
 4.4 การพิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงาน และงบประมาณรายจ�ายประจําป)  

2564  
  4.4.1) แผนการดําเนินงาน ประจําป) 2564 
  4.4.2) ประมาณการรายได ประจําป) 2564 
 4.5 การพิจารณาอนุมัติตั้งงบประมาณรายจ�าย ประจําป) 2564 

 4.6 การพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันประจําป) 2564  
 4.7 การพิจารณาอนุมัติจ�ายเงินค�าตอบแทนแก�เจาหนาที่ที่ช�วยเหลืองาน

สหกรณ7ฯ  
 4.8 การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีสหกรณ7ฯ และกําหนดค�าธรรมเนียมการ

ตรวจสอบบัญชี ประจําป) 2564 
 4.9 การพิจารณากําหนดจํานวนตําแหน�งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หรือที่ปรึกษา

ของสหกรณ7ฯประจําป) 2564 ตามขอบังคับของสหกรณ7ฯ ขอ 101 
 4.10 การพิจารณากําหนดค�าเบี้ยเลี้ยง ค�าพาหนะ ค�าเช�าที่พัก และค�าเบี้ยประชุม

ของกรรมการดําเนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ
เจาหนาที่สหกรณ7ฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องข�อเสนอแนะของหน!วยงานท่ีเกี่ยวข�อง 
 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอื่นๆ  
 
 



การพิจารณาแก�ไขข�อบังคับสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม! จํากัด พ.ศ.2557 ข�อ 65.การเลือกตั้งและการดํารงตําแหน!งผู�แทนสมาชิก 
ข�อความเดิม ข�อความใหม! เหตุผล 

ข�อ 65 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหน!ง
ผู�แทนสมาชิก 

 

(1)  สมาชิกสามัญเท�า นั้น มีสิทธิ ได รับ
เลือกตั้งเป]นผูแทนสมาชิก 

(2)  การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ 
ใหกระทําในที่ประชุมกลุ�มก�อนการประชุมใหญ�สามัญ
ของสหกรณ7 และใหประธานกลุ�ม หรือเลขานุการกลุ�ม 
(ถามี) หรือตัวแทนกลุ�มแจงรายชื่อผูแทนสมาชิกในกลุ�ม
ของตนต�อสหกรณ7โดยมิชักชา และใหสหกรณ7จัดใหมี
ประกาศแจงรายชื่อผูแทนกลุ�มใหทราบ โดยใหมีผล
บังคับนับแต�วันประกาศ 

(3)  ใหที่ประชุมกลุ�มดําเนินการเลือกตั้ง
ผูแทนสมาชิก โดยอัตราส�วนจํานวนสมาชิก 20 คน ต�อ
ผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของอัตราส�วนดังกล�าวเกิน
กึ่งใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ในจํานวน
นี้ใหประธานกลุ�ม (ถามี) หรือตัวแทนกลุ�มเป]นผูแทน
สมาชิกโดยตําแหน�ง โดยใหนับรวมอยู�ในจํานวนผูแทน
สมาชิกที่กลุ�มพึงเลือกตั้งได 

ข�อ 65 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหน!ง
ผู�แทนสมาชิก 

 

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

- เพื่อความคล!องตัวในการบริหารงานในกรณีที่
สหกรณ�ฯยังไม!สามารถทําการเลือกตั้งผู�แทนใหม!ได� 
เพื่อให�สหกรณ�สามารถกําหนดการประชุมใหญ!สามัญ
ประจําป' หรือ ประชุมใหญ!วิสามัญประจําป' ได�ในทันที 
เมื่อกรณีสหกรณ�ฯมีความจําเป?น 
- เพื่อให�การบริหารงานของสหกรณ�เกิดความ
ยืดหยุ! นคล!องตั วและ เกิดประสิทธิภาพโดนให�
สอดคล�องกับการดํ ารงตําแหน!งของกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ� 1 วาระเท!ากับ 2 ป' 



อนึ่ง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกว�า
หนึ่งรอยคนไม�ได 

 ใหผูแทนสมาชิกอยู�ในตําแหน�งคราวละ
หนึ่งป)ทางบัญชีของสหกรณ7 ถายังไม�มีการเลือกตั้ง
ผูแทนสมาชิกใหม�  ก็ ให ผูแทนสมาชิกคนเดิมอยู� ใน
ตําแหน�งต�อไปพลางก�อน แต�ตองไม�เกินหนึ่งรอยหาสิบ
วันนับตั้งแต�วันสิ้นป)ทางบัญชี (วันสิ้นป)ทางบัญชีของ
สหกรณ7ฯ คือวันที่ 30 กันยายนของทุกป)) 

 

 

อนึ่ง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกว�าหนึ่ง
รอยคนไม�ได 
                   ใหผูแทนสมาชิกอยู�ในตําแหน�งคราวละ
สองป)ทางบัญชีของสหกรณ7 หากยังไม�มีการเลือกตั้ง
ผูแทนสมาชิกใหม� ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยู�ในตําแหน�ง
ต�อไปพลางก�อน จนกว�าจะมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก
ใหม�ทดแทน  
 

  



การพิจารณาแก�ไขเพิ่มเติมข�อบังคับสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม! จํากัด พ.ศ.2557 ข�อ 95.การพ�นจากตําแหน!งของผู�จัดการ จะสิ้นสุดลงด�วย
เหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้ 

ข�อบังคับเดิม ข�อบังคับใหม! เหตุผล 
ข�อ 95. การพ�นจากตําแหน!งของผู�จัดการ  

ผูจัดการของสหกรณ7ตองพนจากตําแหน�งดวยเหตุ
อย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทํา

เป]นหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของ

สหกรณ7 หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณ7
กําหนด 

(4) อายุครบ  60  ป)บริบูรณ7 หรือ
ครบกําหนดตามสัญญาจาง แต�สามารถต�อสัญญาจาง
คราวละหนึ่งป) ทั้งนี้ตองมีอายุไม�เกิน 65 ป) โดยให
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได รับการ
แต�งตั้งมอบหมายเป]นผูประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
มีความเห็นเสนอต�อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
ใหความเห็นชอบ 
 

ข�อ 95.การพ�นจากตําแหน!งของผู�จัดการ  ผูจัดการ

ของสหกรณ7ตองพนจากตําแหน�งดวยเหตุอย�างหนึ่ง
อย�างใด ดังต�อไปนี้ 

(1) – คงเดิม - 
(2) – คงเดิม – 

 
(3) – คงเดิม – 

 

 
(4) ตําแหน!งเจ�าหน�าที่สหกรณ�และผู�ช!วย

ผู� จัดการสหกรณ�อายุครบ 60 ป'ตามป'บัญชี
สหกรณ�หรือครบกําหนดตามสัญญาจ�าง 

ตําแหน!งผู�จัดการสหกรณ�สิ้นสุดจ�างอายุ 
65 ป'  ทางบัญชีสหกรณ�หรือครบกําหนดตาม
สัญญาจ�าง 

 
 

- เนื่องจากสหกรณ�มีทุนดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น
จํานวนมาก จึงจําเป?นต�องมีผู�บริหารที่มีความรู�
ความสามารถและอาศัยประสบการณ�และความ
เชียวชาญด�านการบริหารการเงินอย!างสูง เพื่อให�
สอดคล�องกับทุนดําเนินงานของสหกรณ�และ
สามารถดําเนินกิจการของสหกรณ�ได�อย!างราบรื่น
ไม!ติดขัด 
- เพื่อให�สอดคล�องกับสหกรณ�ใกล�เคียงที่มีการ
แก�ไขข�อบังคับให�ตําแหน!งผู�จัดการมีอายุงานที่
มากขึ้น 
- เนื่องจากในปDจจุบันวิทยาการทางการแพทย�
ทําให�มนุษย�มีสุขภาพที่แข!งแรงยิ่ ง ขึ้นและยัง
สามารถทํางานใช�ความรู�ความสามารถได�อย!างดี 

-*หมายเหตุสหกรณ7 อื่นๆที่มีการแกไขขอบังคับ
อายุการจางงานตําแหน�งผูจัดการมีดังนี้  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) ถูกเลิกจาง 
(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไล�ออก 

หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเป]นประจักษ7ว�าได
กระทําการหรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทํา
ใหเกิดความไม�สงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแก�
ประชาชน หรือไม�เหมาะสมกับตําแหน�งหนาที่ผูจัดการ
สหกรณ7 

(4.1) ตําแหน!งผู�จัดการ สิ้นสุดการจ�าง
อายุ65 ป' ทางบัญชีสหกรณ� ทั้งนี้ให�ปFดบัญชีสิ้นป'
และประชุมใหญ!สามัญประจําป'ให�เรียบร�อยถึง
สิ้นสุดการปฏิบัติหน�าที่ตําแหน!งผู�จัดการ 

ทั้งนี้ตั้งแต!อายุ 60 ป' ทางบัญชีสหกรณ� 
ขึ้นไปตําแหน!งผู�จัดการไม!มีการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน ให�รับเงินเดือนเดิมไปจนอายุ 65 ป' ทาง
บัญชีสหกรณ� 

(4 .2)  ตํ าแหน!งผู� ช! วยผู� จัดการและ
เจ�าหน�าที่ อายุครบ 60 ทางบัญชีสหกรณ� หรือครบ
กําหนดตามสัญญาจ�าง 

(5)  – คงเดิม – 
(6) – คงเดิม - 

 

1.)ตําแหน�งผู จัดการ สหกรณ7มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีจํากัด ไม�จํากัดอายุการ
จางงานของตําแหน�งผูจัดการ 
 

2.)สหกรณ7ออมทรัพย7พนักงานการประปานคร
หลวงจํากัด กําหนดอายุการจางงานตําแหน�งผูจัดการ 
อายุ 70 ป) 

3.)สหกรณ7ต�างๆที่แกไขระเบียบสหกรณ7แลวใหมี
อายุการจางงานตําแหน�งผูจัดการอายุ 65 ป) มีดังนี้ 

1 สหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจภูธรจังหวัดแพร�
จํากัด 

2 ชุมนุมสหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจแห�งชาติ
จํากัด 

3 สหกรณ7ออมทรัพย7ครูเชียงใหม�จํากัด 
4.)สหกรณ7ที่อยู�ระหว�าง ขอแกไขระเบียบอายุ

การจางงานผูจัดการ อายุ 65 ป)มีดังนี้ 
1 สหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจภูธรภาค 5 จํากัด 
2 สหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 
3 สหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจภูธรจังหวัดน�าน 
4 และสหกรณ7อื่นๆทจะขอแกไขระเบียบอายุการ



จางงานตามสหกรณ7ออมทรัพย7ตํารวจ อื่นๆ เช�น    
ลําปาง,พะเยา,เชียงราย,ลําพูน  

 
  



 

 
 

กําหนดการการประชมุใหญ!สามัญประจําป' 2563 

สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม! จํากดั 
ณ ห�อประชุมสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม! จํากัด 
         

 

วัน ศุกร� ท่ี 9 ตุลาคม 2563 
 
เวลา 08.00 - 09.00  น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 
 

เวลา 09.00 - 09.30  น.  ประธานในที่ประชุมกล�าวเปIดการประชุมใหญ�สามัญประจําป) 2563 

 

เวลา 09.30 – 12.00 น. เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมจนแลวเสร็จ 

 

เวลา  12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 


