
ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี  จ ากดั 

วา่ดว้ยกลุม่สมาชิก และผูแ้ทนสมาชิก พ.ศ.2559 
 

 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั พ.ศ.2554 ขอ้ 47 

ขอ้ 52 ขอ้ 66(8) และขอ้ 94(10) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 

ชุดที่ 51 คร ัง้ที่ 5/2559 วนัที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559 ไดก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ยกลุ่มสมาชิก และผูแ้ทนสมาชิก

ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั ว่าดว้ยกลุ่มสมาชิก และ
ผูแ้ทนสมาชกิ พ.ศ.2559” 

ขอ้ 2 ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 ใหย้กเลิก บรรดาระเบียบ ค าส ัง่ ประกาศ และมติอื่นใด ซึ่งมีขอ้ขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  

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

ปตัตานี จ ากดั 
 “ประธานกรรมการ” หมายถงึ ประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 “ผูแ้ทนสมาชิก” หมายถงึ สมาชิกสามญัซึ่งไดร้บัการสรรหาและเลอืกตัง้จากสมาชิกสามญั

ในแต่ละกลุม่ 
 “ผูจ้ดัการ” หมายถงึ ผูจ้ดัการสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 “กลุ่ม” หมายถึง สถานีต ารวจหรือหน่วยงานที่เป็นตน้สงักดัของสมาชิกสามญั รวมถึงกลุ่ม 

ขา้ราชการบ านาญทีเ่ป็นสมาชกิสามญั 
ขอ้ 5 การจดักลุม่สมาชกิ สามารถจดัแบง่กลุม่สมาชกิออกไดเ้ป็น 18 กลุม่ ดงัน้ี 

(1). กลุม่ต ารวจภธูรจงัหวดัปตัตานี(ส่วนกลาง) 
(2). กลุม่กองก ากบัการสบืสวน ต ารวจภธูรจงัหวดัปตัตานี 
(3). กลุม่สถานีต ารวจภธูรเมอืงปตัตานี 
(4). กลุม่สถานีต ารวจภธูรหนองจกิ 
(5). กลุม่สถานีต ารวจภธูรโคกโพธิ์ 
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(6). กลุม่สถานีต ารวจภธูรแมล่าน 
(7). กลุม่สถานีต ารวจภธูรนาประดู่ 
(8). กลุม่สถานีต ารวจภธูรยะหริ่ง 
(9). กลุม่สถานีต ารวจภธูรราตาปนัยงั 
(10). กลุม่สถานีต ารวจภธูรยะรงั 
(11). กลุม่สถานีต ารวจภธูรบา้นโสร่ง 
(12). กลุม่สถานีต ารวจภธูรปะนาเระ 
(13). กลุม่สถานีต ารวจภธูรมายอ 
(14). กลุม่สถานีต ารวจภธูรสายบรุ ี
(15). กลุม่สถานีต ารวจภธูรกะพอ้ 
(16). กลุม่สถานีต ารวจภธูรไมแ้ก่น 
(17). กลุม่สถานีต ารวจภธูรทุ่งยางแดง 
(18). กลุม่เจา้หนา้ทีส่หกรณท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญั และขา้ราชการบ านาญ 
ส าหรบัสมาชิกสามญัที่ยา้ยไปด ารงต าแหน่งต่างจงัหวดั ใหร้วมอยู่ในกลุ่มที่ตนเคยด ารง

ต าแหน่งคร ัง้สุดทา้ยก่อนยา้ยไปด ารงต าแหน่งในต่างจงัหวดัหรอืก่อนเกษยีณอายุราชการ 
ขอ้ 6 การประชุมกลุ่มสมาชิก ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงลายมือชื่อ พรอ้มท ัง้บนัทึกเรื่อง

ที่พิจารณาวินิจฉัยท ัง้สิ้ นไวใ้นรายงานการประชุม และใหป้ระธานในที่ประชุมกบักรรมการอีกคนหน่ึง

ทีเ่ขา้ประชมุนัน้ๆ ลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
ขอ้ 7 การเลอืกตัง้และจ านวนกรรมการบริหารกลุม่ ใหด้ าเนินการดงัน้ี 

(ก). ต าแหน่งกรรมการบรหิารกลุม่ 
 (1). ประธานกลุม่ จ านวน  1  คน 
 (2). เลขานุการกลุม่ จ านวน  1  คน 
 (3). กรรมการ จ านวน  2  คน 

(ข). วธิีการเลอืกตัง้ ใหส้มาชิกสามญัของกลุ่มต่างๆ นดัหมายกนัและร่วมประชุมเพื่อเลอืกตัง้

กรรมการบริหารกลุ่ม โดยในที่ประชุมใหเ้ปิดโอกาสใหส้มาชิกแสดงความประสงค์สมคัรเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริหารกลุ่ม เมื่อไดผู้ส้มคัรแลว้ ก็ใหส้มาชิกในที่ประชุมท าการเลอืกตัง้โดยเปิดเผย และใหน้บัคะแนน 

ผูท้ีไ่ดค้ะแนน 4 ล  าดบัแรก ถอืว่าไดเ้ป็นกรรมการบรหิารกลุม่ตามขอ้ 7(ก) ตามล าดบั 
ขอ้ 8 กรรมการบริหารกลุ่มตามขอ้ 7 อยู่ในต าแหน่งคราวละหน่ึงปีทางบญัชีสหกรณ์ ถา้ยงัไม่มกีาร

เลอืกตัง้ใหม ่กใ็หก้รรมการบรหิารกลุม่คนเดมิอยู่ในต าแหน่งต่อไปพลางก่อน 
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ขอ้ 9 การพน้จากต าแหน่งกรรมการบริหารกลุม่ พน้จากต าแหน่ง เมือ่ 
(1). ครบวาระหรอืมกีารเลอืกตัง้กรรมการบรหิารกลุ่ม ใหม ่
(2). ลาออกโดยยืน่ใบลาออกต่อทีป่ระชมุกลุม่ซึง่ตนสงักดั 
(3). ออกจากกลุม่ทีต่นสงักดั 
(4). ขาดจากสมาชกิภาพของสหกรณ ์
(5). ทีป่ระชมุกลุม่ซึง่ตนสงักดัลงมตถิอดถอน 

ขอ้ 10 การประชมุของคณะกรรมการบริหารกลุม่ 
(1). ใหป้ระธาน หรอืเลขานุการกลุ่ม มอี  านาจเรียกประชุมสมาชิกในกลุ่มของตน เมือ่มกีิจธุระ

ของสหกรณ ์หรอืไดร้บัแจง้จากสหกรณใ์หด้ าเนินการประชมุกลุม่ 
(2). องคป์ระชุม ในที่ประชุมตอ้งมสีมาชิกของกลุ่มมาร่วมประชุมกนัเกินกึ่งหน่ึงของจ านวน

สมาชกิของกลุม่นัน้ การลงมตต่ิางๆ ตอ้งมจี  านวนเสยีงเกนิกึ่งหน่ึงของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
ขอ้ 11 ผูแ้ทนสมาชกิ ตอ้งมคุีณสมบตั ิดงัน้ี 

(1). เป็นสมาชกิสามญัสหกรณม์าแลว้ไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน 
(2). มชีื่ออยู่ในกลุม่ทีต่นสงักดั 
(3). ไมเ่คยเป็นผูผ้ดินดัการส่งเงนิค่าหุน้และเงนิงวดช าระหน้ี ในระยะเวลา 2 ปีทางบญัชีนบัถงึ

วนัสรรหาและเลอืกตัง้ 

ขอ้ 12 จ านวนผูแ้ทนสมาชกิ 
(1). แต่ละกลุ่ม ใหด้ าเนินการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชิก โดยอตัราส่วนจ านวนสมาชิก 10 คนต่อ

ผูแ้ทนสมาชกิ 1 คน ถา้เศษของอตัราส่วนดงักลา่วเกินกึ่งใหเ้ลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงคน ในจ านวนน้ี
ใหป้ระธานกลุม่(ถา้ม)ี หรอืตวัแทนกลุม่เป็นผูแ้ทนสมาชิกโดยต าแหน่ง โดยใหน้บัรวมอยู่ในจ านวนผูแ้ทนสมาชิก

ทีก่ลุม่พงึเลอืกตัง้ได ้
(2). หน่วยทีม่สีมาชกิสามญัไมถ่งึ 10 คน ใหม้ผูีแ้ทนสมาชกิได ้จ านวน 1 คน 

ขอ้ 13 การเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ 
(1). ใหก้ระท าในทีป่ระชมุกลุม่ก่อนการประชมุใหญ่สามญัของสหกรณไ์มน่อ้ยกว่าสามสบิวนั 
(2). ใหป้ระธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม(ถา้ม)ี หรือตวัแทนกลุ่มแจง้รายชื่อผูแ้ทนสมาชิกใน

กลุม่ของตนต่อสหกรณโ์ดยมชิกัชา้ 
ขอ้ 14 ผูแ้ทนสมาชิก อยู่ในต าแหน่งคราวละหน่ึงปีทางบญัชีสหกรณ์ ถา้ยงัไม่มกีารเลือกตัง้ผูแ้ทน

สมาชกิใหม ่กใ็หผู้แ้ทนสมาชกิเดมิอยู่ในต าแหน่งต่อไปพลางก่อน 
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ขอ้ 15 สทิธแิละหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูแ้ทนสมาชกิ มดีงัน้ี 
(1). เขา้ร่วมประชมุ อบรม สมัมนา ตามทีส่หกรณก์ าหนด 
(2). เสนอแนะความคิดเหน็ในดา้นการด าเนินงานท ัว่ไป ของสหกรณต่์อคณะกรรมการ 
(3). เป็นผูป้ระสานความร่วมมอืระหว่างสมาชกิสามญักบัสหกรณ์ 

ขอ้ 16 การพน้จากต าแหน่งผูแ้ทนสมาชกิ ผูแ้ทนสมาชกิพน้จากต าแหน่ง เมือ่ 
(1). ครบวาระหรอืมกีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิใหม่ 
(2). ลาออกโดยยืน่ใบลาออกต่อทีป่ระชมุกลุม่ซึง่ตนสงักดั 
(3). ออกจากกลุม่ทีต่นสงักดั 
(4). ขาดจากสมาชกิภาพของสหกรณ ์
(5). ทีป่ระชมุกลุม่ซึง่ตนสงักดัลงมตถิอดถอน 

ขอ้ 17 ต าแหน่งผูแ้ทนสมาชิกว่างก่อนถงึคราวออกตามวาระ ถา้ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากต าแหน่งไม่ว่า

ดว้ยประการใดๆ จนท าใหจ้  านวนผูแ้ทนสมาชิกเหลอืไม่ถงึหน่ึงรอ้ยคนหรือเหลอืไม่ถงึสามในสี่ของจ านวนผูแ้ทน

สมาชิกท ัง้หมด ก็ใหท้ี่ประชุมกลุ่มด าเนินการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชิกใหค้รบตามจ านวนที่ว่างลง และใหผู้แ้ทน

สมาชกิทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้อยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าทีก่  าหนดเวลาทีผู่ซ้ึง่ตนแทนนัน้ชอบจะอยู่ได  ้
ขอ้ 18 ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วนัที ่ 5  มกราคม  พ.ศ.2559 

 
พนัต ารวจเอก 

( จรีะเศรษฐ ์  ดาวเงนิตระกูล ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 


