ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ว่ำด้วย กำรโอนสมำชิ กระหว่ำงสหกรณ์ พ.ศ. 2550
-----------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ข้อ 35 ข้อ 36
ข้อ 75(9) และ ข้อ 96(5) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 49 ครัง้ ที่ 4 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2550
ได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
พ.ศ. 2550 ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย
การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย การโอนสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2544 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมทุกฉบับ รวมทังประกาศ
้
คาสั ่ง มติคณะกรรมการดาเนินการ
หรือระเบียบอื่นใด ซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ 4 สมาชิกทีไ่ ด้รบั คาสั ่งย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น หรือนอกเขตท้องทีด่ าเนินงาน
ของสหกรณ์น้ี ประสงค์จะขอโอนสภาพการเป็นสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นท้องที่ หรือ
สังกัดทีต่ นย้ายไปรับราชการใหม่นนั ้ ต้องเสนอเรื่องราวถึงคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์น้ี โดย
ต้องแจ้งจังหวัดท้องที่ หรือสังกัดทีจ่ ะย้าย หรือโอนไปรับราชการใหม่ และสหกรณ์ออมทรัพย์ทจ่ี ะขอเข้า
เป็นสมาชิก ส่วนการขอผ่อนผันการชาระหนี้เงินกู้ ต้องแนบสาเนาคาสั ่งย้าย หรือโอน ประกอบเรื่องด้วย
ข้อ 5 ให้สหกรณ์ระงับการเรียกเก็บเงินค่าหุน้ หรือเงินงวดชาระหนี้ (ถ้ามี) ซึง่ สมาชิกนัน้
จะต้องส่งต่อสหกรณ์ไว้ช ั ่วคราวตามคาร้องขอ จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณ์ทส่ี มาชิก
นัน้ ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกิน 60 วัน นับจากวันทีท่ างราชการได้ส ั ่งโอนอัตราเงินเดือน
ไปจากจังหวัดหรือสังกัดเดิม
ถ้าสหกรณ์ไม่ได้รบั การติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ ภายในกาหนดเวลาตามความใน
วรรคก่อน ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาสภาพการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับข้อ 31 การเรียกคืน
เงินกูต้ ามความในข้อบังคับข้อ 17 โดยการให้ออกจากสมาชิก และให้โอนหุน้ ชาระหนี้ (ถ้ามี) เรียกคืนเงินกู้
พร้อมดอกเบีย้ ทัง้ หมดในทันที โดยมิพกั ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาทีใ่ ห้ไว้ เว้นแต่มกี ารดาเนินการใน ข้อ 6
ข้อ 6 ถ้าสหกรณ์ ได้รบั การติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ เพื่อขอรับโอนสภาพการ
เป็นสมาชิกขอรับโอนเงินค่าหุน้ ขอชาระหนี้เงินกูข้ องสมาชิกนัน้ และหรือขอผ่อนผันการชาระหนี้เงินกู้
คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจทีจ่ ะตกลงเงื่อนไขเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ใิ นเรื่องดังกล่าวได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
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ข้อ 7 นับจากวันทีส่ หกรณ์ได้โอนค่าหุน้ ให้ได้รบั ชาระหนี้ และหรือได้ตกลงเงื่อนไขใน
การชาระหนี้เป็นหนังสือไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่แล้ว ให้ถอื ว่าสมาชิกนัน้ พ้นสภาพการเป็นสมาชิกใน
สหกรณ์
ข้อ 8 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ทีย่ า้ ยหรือโอนเข้ามารับราชการสังกัด หรือในท้องที่
ดาเนินงานของสหกรณ์น้ี หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยการโอนสภาพการเป็นสมาชิกระหว่าง
สหกรณ์ ต้องยืน่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบทีก่ าหนดไว้ โดยต้องมีผบู้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครในตาแหน่งไม่ต่า
กว่าหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผูส้ มัครเป็นผูด้ ารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้าหน่วยงาน ก็ไม่ตอ้ ง
มีผรู้ บั รอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า ผูส้ มัครมีลกั ษณะถูกต้อง
ตามข้อบังคับข้อ 31 ทัง้ เห็นเป็นการสมควรเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้สหกรณ์ตดิ ต่อทาความตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์เดิม
ขอรับโอนเงินค่าหุน้ และชาระหนี้เงินกู้ และหรือผ่อนผันการชาระหนี้เงินกูแ้ ทนผูส้ มัครตามเงื่อนไข และวิธี
ทีค่ ณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร ทัง้ เรียกผูส้ มัครชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อบังคับ
และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
ข้อ 9 เมื่อสหกรณ์ได้รบั เงินค่าหุน้ จากสหกรณ์เดิมแล้ว ให้ออกใบรับเงินให้แก่สมาชิก
ยึดถือไว้เป็นหลักฐาน
ถ้าผูส้ มัครมีหนี้สนิ อยูก่ บั สหกรณ์เดิมและสหกรณ์จะต้องชาระหนี้แทน ต้องเรียกให้ผสู้ มัคร
ทาหนังสือกู้ และจัดทาหลักประกันเงินกูใ้ ห้ไว้แก่สหกรณ์ตามประเภท และลักษณะของเงินกูท้ ก่ี าหนดไว้
ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีจานวนเงินและหรือประเภทเงินกู้ ซึง่ ผูส้ มัครมีอยูใ่ นสหกรณ์เดิมแตกต่างกับสหกรณ์
นี้ให้อนุโลมทาหนังสือกูต้ ามประเภท และจานวนจากัดขันสู
้ งของเงินกูใ้ นประเภทนัน้ ๆ แต่ถ้าจานวนเงินกู้
เกินกว่าจากัดขันสู
้ ง ซึง่ ไม่อาจอนุโลมเข้ากับประเภทหนึ่งประเภทใดได้ ก็ให้ทาหนังสือกูเ้ ท่าจานวนเงินขันสู
้ ง
แห่งประเภทเงินกู้ และให้นาเงินส่วนทีเ่ กินส่งชาระแก่สหกรณ์ในวันทาหนังสือกูด้ ว้ ย
ข้อ 10 เมื่อผูส้ มัครได้ปฏิบตั ติ ามทีก่ ล่าวในข้อ 8 และข้อ 9 โดยครบถ้วน ให้ถอื ว่าสมาชิก
ผูน้ นั ้ ได้สทิ ธิในฐานะสมาชิก
ข้อ 11 สิทธิใดๆ ทีส่ มาชิกอื่นๆ มีอยูใ่ นสหกรณ์น้ี หากมีเงื่อนไขเวลาการเป็นสมาชิกก็ให้
มีสทิ ธินบั เวลาการเป็นสมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมด้วยได้
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ 15 มีนำคม พ.ศ. 2550
สมเกียรติ บุญรอด
(นำยสมเกียรติ บุญรอด)
ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
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