
ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี  จ ากดั 

วา่ดว้ยการถอืหุน้ของสมาชิกสามญั พ.ศ.2558 
 

 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั พ.ศ.2554 ขอ้ 66(8)

และขอ้ 94(10) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่  51 คร ัง้ที่ 3/2559 เมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม 2558 
ไดก้ าหนดระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั ว่าดว้ยการถอืหุน้ของสมาชกิสามญั  ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ระเบยีบน้ีเรียกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั ว่าดว้ยการถือหุน้ของ
สมาชกิสามญั พ.ศ.2558” 

ขอ้ 2 ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั ว่าดว้ยหุน้ พ.ศ.2539 และบรรดา

ประกาศมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ระเบยีบอื่นใดที่มอียู่ก่อนใชร้ะเบยีบน้ีซึ่งมขีอ้ก าหนดขดัแยง้กบั

ระเบยีบน้ีใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีแทน 
ขอ้ 4 ในระเบยีบน้ี 
 “สหกรณ์” หมายถงึ สหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์ต ารวจ

ปตัตานี จ ากดั 
 “สมาชกิ” หมายถงึ สมาชิกสามญัของสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 

“เงนิไดร้ายเดือน” หมายถงึ เงนิเดือน เงนิประจ าต าแหน่ง และเงนิเพิ่มพเิศษส าหรบัการสูร้บ 
(พสร.) หรือค่าจา้งประจ า หรือค่าจา้งช ัว่คราว ยกเวน้เงนิเสี่ยงภยั ซึ่งสมาชิกไดร้บัจากหน่วยงานเจา้สงักดัและ

หมายความรวมถงึบ  านาญตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญ ซึง่สมาชกิไดร้บัจากทางราชการดว้ย 
ขอ้ 5 สมาชิกที่ถอืหุน้ ตอ้งถอืหุน้รายเดือน และตอ้งช าระค่าหุน้เป็นรายเดือนในอตัราหุน้ละสบิบาท

ตัง้แต่เดอืนแรกทีเ่ขา้เป็นสมาชกิตามอตัราส่วนของจ านวนเงนิไดร้ายเดอืนของตน ดงัน้ี 
 

เงนิไดร้ายเดอืน ( บาท ) ถอืหุน้รายเดอืน ( ไมน่อ้ยกว่า ) 
  ไมเ่กนิ 11,000 บาท 60 
เกนิกว่า 11,000 บาท ถงึ 13,000 บาท 70 
เกนิกว่า 13,000 บาท ถงึ 16,000 บาท 80 
เกนิกว่า 16,000 บาท ถงึ 19,000 บาท 90 
เกนิกว่า 19,000 บาท 100 
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ขอ้ 6 ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถอืหุน้รายเดือนในอตัราที่สูงกว่าอตัราที่ก  าหนดตามขอ้  5 หรือจะขอซื้อ

หุน้เพิ่มอีกเมื่อใดใหย้ื่นความจ านง  และอธิบายเหตุผลความจ าเป็นที่จะขอซื้ อหุน้เพิ่มเป็นหนังสือต่อ

คณะกรรมการด าเนินการเพือ่พจิารณาอนุมตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
สมาชกิจะถอืหุน้รายเดอืนในอตัราทีสู่งกว่าอตัราที่ก  าหนดหรือจะขอซื้อหุน้เพิ่มตามวรรคก่อนไดใ้นกรณี

ดงัต่อไปน้ี 
  (1). สมาชกิจะขอถอืหุน้รายเดือนในอตัราที่สูงขึ้นกว่าเดิมดว้ยเหตุผลเพื่อการออมทรพัยไ์ดเ้ท่านัน้ 

เมือ่คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาอนุมตัแิลว้ จะตอ้งช าระค่าหุน้เป็นรายเดอืนในจ านวนนัน้เท่ากนัทกุเดอืน 
  (2). สมาชิกขอซื้อหุน้เพิ่มไดเ้พื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขการขอกูเ้งนิตามระเบยีบการใหเ้งนิกู ้

ของสหกรณ ์
ขอ้ 7 สมาชกิจะโอนหรอืถอนหุน้ในระหว่างที่ตนเป็นสมาชกิอยู่ไมไ่ด ้
ขอ้ 8 เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มสีิทธิ์น าเงนิตามมูลค่าหุน้ที่สมาชิกมอียู่มา

หกักลบลบหน้ีที่สมาชิกผูกพนัตอ้งช าระหน้ีแก่สหกรณ์ได ้และใหส้หกรณ์มฐีานะเป็นเจา้หน้ีบุริมสทิธิพเิศษเหนือ

เงนิค่าหุน้นัน้ 
ขอ้ 9 ในการช าระค่าหุน้สมาชกิจะน าค่าหุน้หกักลบลบหน้ีกบัสหกรณ์ไม่ได ้และสมาชิกมคีวามรบัผดิ

เพยีงไมเ่กนิจ านวนเงนิค่าหุน้ทีย่งัส่งใชไ้มค่รบมลูค่าหุน้ที่ตนถอื 
ขอ้ 10 ในระหว่างทีส่มาชกิภาพของสมาชกิยงัไมส่ิ้นสุดลง หา้มมใิหเ้จา้หน้ีของสมาชิกใชส้ทิธิเรียกรอ้ง

หรืออายดัค่าหุน้ของสมาชิกผูน้ ัน้ และเมือ่สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มสีทิธิน าเงนิตามมลูค่าหุน้ที่

สมาชกิอยู่มาหกักลบลบหน้ีที่สมาชิกผูกพนัตอ้งช าระหน้ีแก่สหกรณ์ไดแ้ละใหส้หกรณ์มฐีานะเป็นเจา้หน้ีบุริมสทิธิ

พเิศษเหนือเงนิค่าหุน้นัน้ 
ขอ้ 11 เมื่อสมาชิกไดท้  าความยินยอมเป็นหนงัสือไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานหรือ

นายจา้งในหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏบิตัิหนา้ที่อยู่หกัเงนิเดือน หรือค่าจา้ง หรือเงนิอื่นใดที่ถึงก าหนดจ่ายแก่

สมาชิกนัน้ เพื่อช าระหน้ี หรือภาระผูกพนัอื่นที่มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตามจ านวนที่สหกรณ์แจง้ไป จนกว่า

หน้ีหรือภาระผูกพนันัน้จะระงบัสิ้นไป ใหห้น่วยงานนัน้หกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที่หกัไวน้ ัน้ ใหแ้ก่สหกรณ์โดย

พลนัการแสดงเจตนายนิยอม มอิาจจะถอนคืนได ้เวน้แต่สหกรณใ์หค้วามยนิยอม 
การหกัเงนิ ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็นล  าดบัแรกถดัจากหน้ีภาษอีากร และการหกัเงนิเขา้กองทุนที่สมาชิก

ตอ้งถูกหกัตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม 
ขอ้ 12 สมาชกิอาจท าหนงัสอืต ัง้บุคคลหน่ึงหรือหลายคนเป็นผูร้บัโอนประโยชนใ์นเงนิค่าหุน้ เงนิฝาก 

หรอืเงนิอื่นใดจากสหกรณเ์มือ่ตนถงึแก่ความตาย โดยมอบไวแ้ก่สหกรณเ์ป็นหลกัฐาน 
ขอ้ 13 การช าระหุน้รายเดือนนัน้ ใหช้ าระโดยวิธีหกัจากเงนิไดร้ายเดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงนิได ้

รายเดอืนประจ าเดอืนนัน้ๆ ทกุเดอืน 
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เมือ่สมาชิกมคี าขอเป็นหนงัสือและคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเหน็ว่าสมาชิกนัน้ตก

อยู่ในพฤติการณ์อนัท าใหไ้ม่สามารถช าระค่าหุน้รายเดือนไดโ้ดยมิใช่เกิดขึ้นดว้ยเจตนาอนัไม่สุจริตของตน 

คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตใหส้มาชิกนัน้มติอ้งช าระค่าหุน้รายเดือนช ัว่ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ

ด าเนินการเหน็สมควรกไ็ด ้
ขอ้ 14 สมาชิกที่ไดช้  าระเงนิค่าหุน้ไม่นอ้ยกว่า 120 เดือน หรือเป็นจ านวนเงนิไม่นอ้ยกว่า 150,000 บาท 

และไมม่หีน้ีสนิอยู่ต่อสหกรณใ์นฐานะผูกู้ห้รอืผูค้ า้ประกนั จะงดช าระเงนิค่าหุน้รายเดือนหรือลดจ านวนการถอืหุน้

รายเดอืนลงกไ็ด ้โดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
ขอ้ 15 สหกรณ์จะแจง้ยอดจ านวนหุน้ที่สมาชิกช าระเต็มมูลค่าแลว้ใหส้มาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปี

ทางบญัชขีองสหกรณ ์
ขอ้ 16 ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการรกัษาการตามระเบยีบน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วนัที ่15 ธนัวาคม  พ.ศ.2558 

 
พนัต ารวจเอก 

( จรีะเศรษฐ ์  ดาวเงนิตระกูล ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 


