ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ว่าด้ วย หุ้น พ.ศ.2564
อาศัย อ านาจตามความในข้อ บัง คับของสหกรณ์ พ.ศ.2554 หมวด 3 ทุ น ข้อ 6 การถื อ หุ้น
หมวด 8 คณะกรรมการดาเนิ นการ ข้อ 80 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนิ นการ(8) กาหนด
ระเบี ย บต่ า ง ๆ ของสหกรณ์ หมวด 2 ข้อ เบ็ด เสร็ จ ข้อ 108 ระเบี ย บของสหกรณ์ และที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดาเนิ นการชุ
่ 51 ครั้ งที่ 8/2564 วัแจ้
นทีงให้
่ 20ทเมษายน
2564 ได้มี มติ ก าหนดระเบียบ
เรื่องดทีประธานกรรมการ
ี่ประชุมทราบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ว่าด้วย หุน้ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ว่าด้วย
หุน้ พ.ศ.2564”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่มีมติ เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ย กเลิ ก ระเบี ย บสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ว่าด้วย หุ้น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใด ซึ่ งขัดหรื อแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ประธานกรรมการ หมายถึ ง ประธานกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
รองประธานกรรมการ หมายถึง รองประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
คณะกรรมการ หมายถึ ง คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ปี ทางบัญชี หมายถึง วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน
เงิ นได้รายเดื อน หมายถึ ง เงิ นเดื อน หรื อค่ า จ้า ง และเงิ นเพิ่ ม ค่ า ครองชี พ หรื อเงิ นที่ จ่า ย
ควบกับ เงิ นเดื อ นหรื อค่ า จ้า ง ซึ่ ง สมาชิ ก ได้รับจากหน่ วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึ ง เงิ นบานาญ
ตามกฎหมายว่าด้วย บาเหน็จ บานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการ
หมวด 2
การถือหุ้น
ข้อ 5 ให้สมาชิกถือหุน้ ดังนี้
(1) สมาชิกทุกคนต้องถือหุน้ เมื่อแรกเข้าเป็ นสมาชิก
(2) สมาชิกต้องถือหุน้ เป็ นรายเดือนติดต่อกันตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนดโดยจะประกาศให้
ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
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(3) สมาชิกที่โอน หรื อย้าย หรื อลาออกจากราชการ หรื องานประจา หรื อลาออกจากสหกรณ์
โดยไม่มีความผิด และยังคงเป็ นสมาชิกอยูใ่ ห้ถือหุน้ ตามเกณฑ์เงินเดือนครั้งสุ ดท้าย
หมวด 3
การชาระค่ าหุ้น
ข้อ 6 การชาระค่าหุน้ สมาชิกต้องชาระค่าหุน้ โดยถือปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) สมาชิ ก ที่ ย ัง คงเป็ นข้า ราชการ หรื อ ข้า ราชการบ านาญ หรื อ ลู ก จ้า งประจ าสั ง กั ด
ในกองก ากับ การตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 กองบังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 3 และ
โรงพยาบาลดารารั ศ มี หรื อ เจ้า หน้า ที่ ข องสหกรณ์ ให้ส มาชิ ก ช าระค่ าหุ้น โดยวิ ธี หัก จากเงิ นได้
รายเดือน ณ ที่จ่ายในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจาเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
(2) สมาชิกที่โอน หรื อย้าย หรื อลาออกจากราชการ หรื องานประจาโดยไม่มีความผิดเว้นแต่
ออกเพราะตาย หรื อวิกลจริ ต หรื อต้องคาพิพากษาล้มละลาย และยังคงเป็ นสมาชิกอยู่โดยต้องส่ งเงิน
ค่าหุน้ รายเดือนต่อไปอีก ให้สมาชิกเปิ ดบัญชีเงินฝากไว้กบั สหกรณ์ และนาเงินเข้าบัญชีเพื่อให้สหกรณ์
หักชาระเป็ นค่าหุ้นรายเดือน จานวนเงินไม่ต่ากว่าค่าหุ้นรายเดือนที่สมาชิกต้องส่งต่อสหกรณ์เป็ นเวลา
6 เดือน หรื อสมาชิกอาจนาเงินสดมาชาระที่สหกรณ์ไม่เกินวันทาการสุดท้ายของเดือนก็ได้
หมวด 4
การหยุดส่ งค่ าหุ้น
ข้ อ 7 สมาชิ ก ที่ ไ ด้ส่ ง ค่ า หุ้ น รายเดื อ นมาแล้ว ไม่ น้อ ยกว่ า 84 เดื อ น หรื อ เป็ นจ านวนเงิ น
ไม่นอ้ ยกว่า 200,000 บาท และไม่มีหนี้ สินกับสหกรณ์ จะหยุดส่ งเงินค่าหุ ้นรายเดือน หรื อลดจานวน
การถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการ ตามแบบที่สหกรณ์
กาหนด
ข้ อ 8 สมาชิ กที่ตกอยู่ในพฤติกรรมอันทาให้ไม่สามารถส่ งเงินค่าหุ้นรายเดือนก็ได้ โดยมิใช่
เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริ ตของตนให้มีคาขอเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการได้
พิจารณาแล้วจะอนุ ญาตให้สมาชิ กนั้นมิตอ้ งส่ งเงินค่าหุ ้นรายเดือนชัว่ ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรก็ได้
ข้ อ 9 สมาชิ กที่เคยได้รับสิ ทธิ์ ในการงดชาระค่าหุ้นรายเดื อนมาแล้ว เมื่อมีการกู้เงินเกินกว่า
จานวนทุนเรื อนหุ ้นที่มีอยู่ตอ้ งชาระค่าหุ ้นรายเดือนใหม่ตามอัตราข้อ 5 (2) ตลอดระยะเวลาที่ยงั มีหนี้
เงินกูค้ า้ งชาระเกินกว่าทุนเรื อนหุน้ ที่มีอยูใ่ นสหกรณ์
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หมวด 5
การขายหุ้น การโอนหุ้น และการจ่ ายคืนค่ าหุ้น
ข้ อ 10 สมาชิ ก จะขายหุ้น หรื อโอนหุ้นซึ่ งตนถื อให้ผูอ้ ื่ น หรื อถอนหุ้นคืนแม้บางส่ วน หรื อ
ทั้งหมดในระหว่างที่ตนยังเป็ นสมาชิกอยูไ่ ม่ได้
ข้อ 11 การจ่ายคืนค่าหุน้
(1) สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์ เพราะตาย หรื อลาออกจากสหกรณ์ หรื อวิกลจริ ตสหกรณ์จะ
จ่ายคืนค่าหุน้ ให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ์ได้รับ
(2) สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์ เพราะต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น
ให้ตามกฎหมายล้มละลาย
(3) สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์เพราะถูกออกจากราชการ หรื องานประจาโดยมีความผิด หรื อ
เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์อื่น หรื อถูกให้ออกจากสหกรณ์ สหกรณ์จะจ่ายค่า หุ้นคืน
ให้แก่สมาชิก
หากในปี ใด จานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนจะเกินร้อยละ 10 แห่งทุนเรื อนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่
ในวันต้นปี นั้น คณะกรรมการมี อานาจให้รอการจ่ า ยคื นค่ า หุ ้นของสมาชิ ก ที่ ข าดจากสมาชิ ก ภาพ
รายต่อไป ในปี นั้นไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ เนื่ องจากการโอน
หรื อย้าย หรื อลาออกจากราชการ หรื องานประจาโดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการอาจผ่อนผันเป็ น
กรณีพิเศษ
ข้ อ 12 การจ่ายคืนจานวนเงินค่าหุ ้น ตามข้อ 11 นั้น สหกรณ์มีอานาจหักจานวนเงินซึ่ งสมาชิก
ต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ออกก่อน
หมวด 6
การจ่ ายเงินปันผลตามหุ้น
ข้ อ 13 สหกรณ์ จะต้องจ่ า ยเงิ นปั นผลตามหุ ้นให้แก่ ส มาชิ กในอัตราไม่เกิ นอัตราที่ กฎหมาย
ว่าด้วย สหกรณ์กาหนดแห่ งค่าหุ้นที่ชาระแล้วของสมาชิกแต่ละคน และจะจ่ายให้สมาชิกภายหลังที่
ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ
ข้ อ 14 การจ่ายเงินปั นผลสาหรับสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ กรณี ที่สมาชิกขาดจากสมาชิก
ภาพให้สหกรณ์จ่ายคืนค่าหุ ้นทันที จะไม่ได้รับเงินปั นผลสาหรับปี ที่ออกนั้นแต่หากเรี ยกให้จ่ายคืน
ค่าหุ ้นหลังจากวันสิ้ นปี ที่ออก จะได้รับเงินปั นผลสาหรับปี ที่ออกนั้น ภายหลังจากที่ประชุมใหญ่ได้
พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ
ข้ อ 15 ในการจ่ายเงินปั นผลตามข้อ 13 ข้อ 14 นั้น สหกรณ์มีอานาจหักจานวนเงินซึ่ งสมาชิ ก
ต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ออกก่อน
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ข้อ 16 ให้ประธานกรรมการดาเนินการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564

