ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
ว่ำด้ วย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรออกบัตรประจำตัวสมำชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2554
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 80 (8), ข้อ 108 (11) ประกอบกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย บัตรประจาตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2544 ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม
พ.ศ.2544 และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการชุดที่ 41 ครั้ ง ที่ 3/2555 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม
พ.ศ.2554 ได้ม ีม ติก าหนดระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรั พย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จ ากัด ว่ า ด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจาตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2554 ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่า “ระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรั พย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ว่า ด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจาตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2554”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่มีมติ เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
บัตร หมายความว่า บัตรประจาตัวสมาชิกสหกรณ์ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
สหกรณ์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
สมาชิก หมายความว่า ผูถ้ ือบัตรซึ่งเป็ นสมาชิกสหกรณ์
ผูอ้ อกบัตร หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์
เจ้าหน้าที่บตั ร หมายความว่า เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผซู ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่รับผิดชอบ
ดาเนินการเกี่ยวกับบัตรประจาตัวสมาชิกสหกรณ์
คาขอ หมายความว่า คาขอมีบตั รใหม่ หรื อเปลี่ยนบัตรประจาตัวสมาชิ กสหกรณ์ตามแบบ
บ.ส.1 ท้ายระเบียบนี้
ใบรับ หมายความว่า ใบรับคาขอมีบตั รใหม่ มีบตั รใหม่ หรื อเปลี่ยนบัตรประจาตัวสมาชิก
สหกรณ์ ตามแบบ บ.ส.2 ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 4 ให้สมาชิกยืน่ คาขอมีบตั รต่อเจ้าหน้าที่บตั รภายในกาหนด 60 วัน นับแต่
(1) วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บงั คับ
(2) วันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์
(3) วันที่คณะกรรมการดาเนินการรับเข้าเป็ นสมาชิก
ข้ อ 5 เมื่อบัตรหมดอายุ สมาชิ กต้องมีบตั รใหม่ โดยยื่นคาขอต่อเจ้าหน้าที่บตั รภายใน 30 วัน
นับ แต่ที่ บ ัตรหมดอายุ สมาชิ ก จะขอมี บ ัต รใหม่ ก่ อ นวัน ที่ บ ัต รเดิ ม หมดอายุ ก็ ไ ด้ โดยยื่นค าขอต่ อ
เจ้าหน้าที่บตั ร ภายใน 30 วัน ก่อนวันที่บตั รเดิมจะหมดอายุ

2
ข้ อ 6 สมาชิ ก ต้อ งมี บ ัต รใหม่ ห รื อ เปลี่ ย นบัต รแล้ว แต่ ก รณี โดยยื่น ค าขอต่ อ เจ้า หน้า ที่ บัตร
ภายใน 30 วัน นับแต่
(1) วันที่บตั รหายหรื อถูกทาลาย
(2) วันที่บตั รชารุ ดในสาระสาคัญ
(3) วันที่แก้ไขชื่อตัว หรื อชื่อสกุล หรื อชื่อตัวและชื่อสกุล
ข้อ 7 ในบัตรจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1) ชื่อสหกรณ์และเลขที่บตั ร
(2) ชื่อตัว ชื่อสกุล รู ปถ่าย เลขทะเบียนสมาชิก เลขประจาตัวประชาชนของสมาชิก และ
หมู่โลหิตของสมาชิก
(3) ลายมือชื่อสมาชิก และผูอ้ อกบัตร วันออกบัตร และวันหมดอายุ
รู ปถ่ายของสมาชิ กตามข้อ 7 (2) จะต้องเป็ นรู ปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดื อนก่ อนวันยื่นคาขอ
มีขนาด 2.5 x 3.0 เซนติเมตร ครึ่ งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรื อแว่นตาสี เข้ม และไม่ใส่ผา้ คลุมใบหน้า
หรื อผ้าโผกศีรษะ เว้นแต่ผซู ้ ่ ึงมีความจาเป็ นตามศาสนานิกายของศาสนา หรื อลัทธินิยมในทางศาสนา
ของสมาชิก แต่จะต้องเปิ ดให้เห็นใบหน้า หน้าผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก และคาง
ข้ อ 8 การขอมีบตั ร การขอมีบตั รใหม่ หรื อการขอเปลี่ยนบัตรให้สมาชิ กยื่นคาขอพร้อมด้วย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ ับ
บาเหน็จบานาญ บัตรประจาพนักงานรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณีสาเนาทะเบียนบ้าน รู ปถ่ายจานวน 3 รู ป
ต่อเจ้าหน้าที่บตั ร ณ สานักงานของสหกรณ์
เมื่อเจ้าหน้าที่บตั รได้รับคาขอและตรวจสอบเห็นว่า สมาชิกผูข้ อได้ดาเนินการตามความวรรค
แรก อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้ออกใบรั บแก่ สมาชิ กผูข้ อไว้เป็ นหลักฐานเพื่อใช้แทนบัตร
ไปพลางก่อนตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในใบรับ และเสนอคาขอพร้ อมเอกสารหลักฐานประกอบ
คาขอให้ผอู ้ อกบัตรลงลายมือชื่อออกบัตรก่อนมอบบัตรแก่สมาชิกผูข้ อให้เจ้าหน้าที่บตั รเรี ยกบัตรเดิม
และใบรับคืนจากสมาชิกผูข้ อด้วย เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นการขอมีบตั รครั้งแรก และการขอมีบตั รใหม่
เนื่องจากบัตรเดิมหาย หรื อถูกทาลายทั้งหมด ให้เรี ยกเฉพาะใบรับคืน
ข้อ 9 เมื่อได้ออกบัตรให้แก่สมาชิกผูใ้ ดแล้ว ให้เจ้าหน้าที่บตั รจัดให้มีสาเนาบัตร พร้อมรู ปถ่ายที่
ชัดเจนของผูน้ ้ ันไว้ด้วย 1 ฉบับ เก็บไว้เป็ นหลักฐาน และทาทะเบียนคุมให้ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั เก็บ
รักษาไว้ในที่มนั่ คงปลอดภัย พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการดาเนินการทราบเป็ นประจาทุกเดือน
ข้ อ 10 การออกบัตรให้สมาชิกครั้งแรก สหกรณ์จะยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียม เว้นแต่การออก
บัตรใหม่ให้เนื่องจากบัตรหมดอายุ บัตรหาย หรื อถูกทาลาย บัตรชารุ ดในสาระสาคัญการแก้ไขชื่อตัว
หรื อสกุล หรื อชื่อตัวและชื่อสกุล สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนี ยมตามอัตราที่คณะกรรมการดาเนิ นการ
กาหนด
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ข้อ 11 ให้สมาชิกแสดงบัตรในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) การเข้าร่ วมประชุมใหญ่ ประชุมกลุ่มของสหกรณ์
(2) การขอรับบริ การจากสหกรณ์
(3) การติดต่อกับสหกรณ์
(4) การอื่นใดตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2554
(ลงชื่อ)

พันตารวจเอก
( ยุทธพล แก้วเจริ ญ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
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บ.ส. 1
คำขอมีบัตรใหม่ มีบัตรใหม่ หรื อ เปลีย่ นบัตรประจำตัวสมำชิกสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขที่คาขอ.............../...............

เขียนที่...............................................
วันที่............เดือน.......................พ.ศ.............
เรี ยน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ข้าพเจ้า............................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่............เกิดเมื่อ
วันที่...........................................เลขประจาตัวประชาชน.............................................หมู่โลหิ ต.........
ขณะยื่นคาขออยู่บา้ นเลขที่............................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย..............................................
ถนน..................................ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต.........................................
จังหวัด.......................................โทรศัพท์.............................................อาชีพ.........................................
คู่สมรสชื่อ.................................................................................อาชีพ...................................................
ขอยืน่ คาขอต่อประธานกรรมการ ในกรณี
O มีบตั ร
O มีบตั รครั้งแรก
O มีบตั รใหม่
O บัตรหมดอายุO บัตรหาย
O บัตรถูกทาลาย
O เปลี่ยนบัตร
O บัตรชารุ ดในสาระสาคัญ O เปลี่ยนชื่อตัว หรื อชื่อสกุล
O เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
O อื่นๆ
...........................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชื่อ)....................................................สมาชิกผูย้ นื่ คาขอ
(.................................................)

บันทึกเจ้ ำหน้ ำที่บัตร
ข้าพเจ้า............................................................................เจ้าหน้าที่บตั รได้ตรวจสอบรายการ
ในคาขอ และ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอดังกล่าว เห็นว่าสมาชิ ก ผูข้ อได้ปฏิ บัติตามระเบี ย บ
สหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจาตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2544 อย่างถูกต้อง และ
ครบถ้วน แล้วสมควรออกบัตรประจาตัวสมาชิกสหกรณ์ให้แก่สมาชิกผูข้ อโดย.....................................
O คิดค่าธรรมเนียม O ไม่คิดค่าธรรมเนียม
(ลงชื่อ)....................................................เจ้าหน้าที่บตั ร
(......................................................)
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บ.ส. 1
คำขอมีบัตรใหม่ มีบัตรใหม่ หรื อเปลีย่ นบัตรประจำตัวสมำชิกสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
เล่มที่..................................

เลขที่.....................................
วันที่.............................................................

เจ้าหน้าที่บตั รได้รับคาขอ O มีบตั ร O มีบตั รใหม่ O เปลี่ยนบัตรประจาตัวสมาชิกสหกรณ์
ของ.........................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่...............................
อยู่บา้ นเลขที่.......................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย........................ถนน..................................ตาบล/
แขวง......................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด..........................................
เลขประจาตัวประชาชน.....................................................................................หมู่โลหิ ต.................
เลขที่คาขอ................................./.............................วันที่.....................................................
ใบรับฉบับนี้ให้ใช้ได้เสมือนบัตรประจาตัวสมาชิกสหกรณ์จนถึงวันที่...........................................

รู ปถ่ายขนาด
2.5 x 3 ซ.ม.

(ลงชื่อ)..........................................เจ้าหน้าที่บตั ร
(..........................................)
(ลงชื่อ)..........................................สมาชิกผูย้ นื่ คาขอ
(..........................................)

นัดมารับบัตรภายในวันที่................................................................................

