ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
ว่ำด้ วย กำรโอนสมำชิกระหว่ำงสหกรณ์ พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในข้อ บังคับสหกรณ์ ข้อ 36 ข้อ 37 ข้อ 80 (8) แห่ งข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด พ.ศ. 2554 และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการชุดที่ 50
ครั้ ง ที่ 3/2563 เมื่อ วัน ที่ 27 พฤศจิก ายน 2562 ได้มีม ติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่มีมติ เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จ ากั ด ว่ า ด้ ว ย

การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2554 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใด
ซึ่งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ประธานกรรมการ หมายถึ ง ประธานกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
รองประธานกรรมการ หมายถึง รองประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ก. เป็ นข้าราชการประจา หรื อลูกจ้างประจาสังกัด กองกากับการตารวจตระเวนชายแดน
ที่ 33 และกองบังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 3 โรงพยาบาลดารารัศมี และกองกากับการ 5
กองกากับการฝึ กพิเศษ หรื อเจ้าหน้าที่ประจาสหกรณ์น้ ี
ข. ข้า ราชการบ านาญที่ สั ง กั ด กองก ากั บ การต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 หรื อ
กองบังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 3 โรงพยาบาลดารารัศมี และกองกากับการ 5 กองกากับการ
ฝึ กพิเศษ
ข้ อ 5 สมาชิกที่ได้รับคาสั่งย้าย หรื อโอนไปรับราชการยังสังกัดอื่น หรื อนอกเขตท้องที่ดาเนินการ
ของสหกรณ์ ประสงค์จะขอโอนสภาพการเป็ นสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ ซึ่งตั้งอยูใ่ นท้องที่
หรื อสังกัดที่ตนย้ายไปรับราชการนั้น สมาชิกจะต้องยืน่ เรื่ องราวถึงคณะกรรมการ ภายใน 7 วันนับจาก
วันที่ได้รับคาสั่งย้าย หรื อโอนไปรับราชการ
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เรื่ องราวที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการนั้น ต้องแจ้งสังกัดในจังหวัดที่จะย้าย หรื อโอนไปรับราชการ
หรื อสหกรณ์ ออมทรั พย์ใหม่ที่จะขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก และต้องแนบสาเนาคาสั่งย้าย หรื อโอน
ประกอบเรื่ องด้วย
สมาชิกที่โอน หรื อย้าย หรื อออกจากราชการหรื องานประจาตามข้อ 4 สมาชิก ก., ข. โดยไม่มี
ความผิด (เว้นแต่ออกเพราะตายหรื อวิกลจริ ตหรื อต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย) สามารถคงสภาพ
สมาชิกได้จนถึงวันสิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ในปี นั้น หรื อขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ข้ อ 6 ถ้าสหกรณ์ไม่ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ภายในวันสิ้ นปี ทางบัญชีของ
สหกรณ์ในปี นั้น ให้คณะกรรมการพิ จารณาสภาพการเป็ นสมาชิกตามข้อ 40 แห่ งข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด พ.ศ.2554 และระเบียบว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
และดอกเบี้ ยเงิ นกู้โดยดาเนิ นการให้เป็ นไปตามข้อบัง คับ และระเบียบที่กาหนดไว้เป็ นราย ๆ ไป
แล้วแต่กรณี
ข้ อ 7 ถ้า สหกรณ์ ไ ด้รับ การติ ดต่อจากสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ใ หม่ เพื่อขอรั บโอนสภาพการเป็ น
สมาชิกขอรับโอนเงินค่าหุ้น ขอชาระหนี้ เงินกูข้ องสมาชิกนั้น และหรื อขอผ่อนผันการชาระหนี้ เงิ นกู้
คณะกรรมการมีอานาจที่จะตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร
ข้ อ 8 นับจากวันที่สหกรณ์ได้โอนเงินค่าหุ้น หรื อได้รั บชาระหนี้ และหรื อได้ตกลงเงื่อนไขใน
การชาระหนี้ เป็ นหนังสื อไว้กับสหกรณ์ ออมทรั พย์ใหม่แล้ว ให้ถือว่าสมาชิ กนั้นพ้นสภาพการเป็ น
สมาชิกในสหกรณ์
ข้ อ 9 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เดิมที่ยา้ ยหรื อโอนเข้ามารับราชการ หรื อปฏิบตั ิงานในสังกัด
ตามข้อ 32 (3) แห่ ง ข้อ บัง คับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จ ากัด พ.ศ.2554
หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกโดยการโอนสภาพการเป็ นสมาชิกระหว่างสหกรณ์ตอ้ งยื่นใบ
สมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนด
เมื่อคณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า ผูส้ มัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อ 32 (3)
แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด พ.ศ.2554 ทั้งเห็นเป็ นการสมควร
รับเข้าเป็ นสมาชิกแล้วให้สหกรณ์ติดตามทาความตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์เดิมเพื่อขอรับโอนเงิน
ค่าหุ ้นและชาระหนี้ เงินกู้และหรื อผ่อนผันการชาระหนี้ เงินกู้แทนผูส้ มัคร ตามเงื่อนไขและวิธีการที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรทั้งเรี ยกให้ผสู ้ มัครชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามระเบียบ
ข้ อ 10 เมื่ อสหกรณ์ ไ ด้รับ เงิ นค่ า หุ ้นจากสหกรณ์ ออมทรั พ ย์เดิ มแล้วให้ออกใบรั บ เงิ นให้แก่
สมาชิ ก ถื อไว้เป็ นหลัก ฐาน ถ้า ผูส้ มัค รมี หนี้ สิ นอยู่กับ สหกรณ์ ออมทรั พ ย์เดิ ม และสหกรณ์ จะต้อง
ช าระหนี้ แทน ต้องเรี ย กให้ผูส้ มัค รทาหนังสื อกู้และจัดท าหลักประกันเงิ นกู้ใ ห้ไว้แก่ สหกรณ์ ตาม
ประเภทและลักษณะของเงินกูก้ าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้
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ในกรณี จานวนเงินและหรื อประเภทเงินกูซ้ ่ ึงผูส้ มัครมีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์เดิมแตกต่างกับ
สหกรณ์ น้ ี ให้อนุ โลมทาหนังสื อกู้ตามประเภทและจานวนขั้นสู งของเงิ นกู้ในประเภทนั้น ๆ แต่ถา้
จานวนเงินกูเ้ กินกว่าขั้นสู งที่จากัดซึ่ งไม่อาจอนุ โลมเข้ากับประเภทใดได้ก็ให้ทาหนังสื อกูเ้ ท่าจานวน
เงินขั้นสู ง แห่ งประเภทเงินกู้ และให้นาเงินในส่ วนที่เกินกว่าจานวนที่กไู้ ด้ ส่ งชาระแก่สหกรณ์ในวัน
ทาหนังสื อกูด้ ว้ ย
ข้ อ 11 เมื่อผูส้ มัครได้ปฏิบตั ิตามที่กล่าวในข้อ 9 และข้อ 10 โดยครบถ้วนแล้วให้ถือว่าสมาชิก
ผูน้ ้ นั ได้สิทธิในฐานะสมาชิก
ข้ อ 12 สิ ทธิ ใด ๆ ที่สมาชิ กอื่นมีอยู่ในสหกรณ์น้ ี หากมีเงื่อนไขเวลาการเป็ นสมาชิกให้มีสิทธิ
นั บ เวลาการเป็ นสมาชิ ก ในสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ เ ดิ ม รวมด้ ว ยได้ แต่ ท้ ั ง นี้ ต้ อ งไม่ ก ระทบต่ อ
การคิดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่กาหนดไว้ในระเบียบ
ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการดาเนินการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ) พันตารวจเอก
(โชคชัย ชูแสง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด

