ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ว่าด้ วย การให้ บริการสมาชิกสมทบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ข้อ 80 (8) ข้อ 108 (11) และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนิ น การชุด ที ่ 42 ครั้ ง ที ่ 12/2556 ในวัน ที่
5 กัน ยายน 2556 ได้มีม ติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรั พย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ว่าด้วย การให้บริ การสมาชิกสมทบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จ ากัด
ว่าด้วย การให้บริ การสมาชิกสมทบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่มีมติ เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ย กเลิ ก ระเบี ย บสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ต ารวจตระเวนชายแดนที ่ 33 จ ากัด ว่า ด้ว ย
การให้บ ริ ก ารสมาชิ ก สมทบ พ.ศ.2554 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใด
ซึ่งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
สมาชิ ก สมทบ หมายถึ ง สมาชิ ก สมทบตามข้อ บัง คับ ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด หมวด 6
กรรมการด าเนิ น การ หมายถึ ง กรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ประธานกรรมการ หมายถึ ง ประธานกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ข้อ 5 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) ตั้งบ้านเรื อนอยู่ทอ้ งที่ ตาบล ทุกตาบล อาเภอ ทุกอาเภอ ของจังหวัดชี ยงใหม่ ลาพูน
ลาปาง และแม่ฮ่องสอน
(4) เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติดีงาม
(5) เป็ นผูท้ ี่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(6) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กูย้ มื เงิน
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ข้อ 6 สมาชิกสมทบมีสิทธิ์ถือหุน้ ของสหกรณ์ได้ดงั นี้
(1) เมื่อแรกเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องถือหุน้ จานวน 100 หุน้ (หุน้ ละ 10 บาท)
(2) สมาชิ กสมทบไม่ตอ้ งส่ งค่าหุ ้นรายเดือนแต่มีสิทธิ์ ซื้ อหุ ้นเพิ่มในวงเงินรวมแล้ว ไม่เกิน
รายละ 15 ล้านบาท ทั้งนี้ยอดรวมทุนเรื อนหุน้ ของสมาชิกสมทบทั้งหมดต้องไม่เกิน 100 ล้านบาท
(3) การขายหุ้น การโอนหุ้น การถอนหุ้น การจ่ายคืนค่าหุ้น และการจ่ายเงินปั นผลตามหุ้น
ให้ถือปฏิบตั ิตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ว่าด้วย หุ้น พ.ศ.2554
โดยอนุโลม
ข้อ 7 สมาชิกสมทบสามารถฝากเงินสหกรณ์ได้ในประเภทเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น โดยให้ถือ
ปฏิบตั ิตามระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ว่าด้วย การรับเงินฝากจาก
สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2554 โดยอนุโลม ทั้งนี้ วงเงินฝากรวมแล้วไม่เกินรายละ 15 ล้านบาท และวงเงิน
ฝากรวมของสมาชิกสมทบทั้งหมดต้องไม่เกิน 100 ล้านบาท
ข้อ 8 สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ์ในการกูย้ มื เงินจากสหกรณ์
ข้ อ 9 สิ ทธิและหน้าที่และการปฏิบตั ิอื่น ๆ ตลอดจนการสิ้ นสุ ดสมาชิกภาพ ในฐานะสมาชิกสมทบ
ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในข้อบังคับสหกรณ์ ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด พ.ศ.2554 หมวด 6
ว่าด้วย สมาชิกสมทบ
ข้อ 10 ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556
(ลงชื่อ) พันตารวจโท
(นิตินยั สุขะวิริยะ)
รองประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด

