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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาญจนบุรี จากัด
ว่ าด้ วยการโอนสมาชิกระหว่ างสหกรณ์ พ.ศ. 2549
**************************
เพื่อให้การรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น และการดาเนินการเกี่ยวกับการโอนสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ไปเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น มีแนวทางในการดาเนินการ
ที่เหมาะสมและมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จากัด ข้อ 79 (11) และข้อ 107 (5) คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 45 ในการประชุมครั้งที่ 10
วันที่ 22 กันยายน 2549 จึงกาหนดระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ไว้ดงั นี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยการโอนสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2549 ”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน
ข้อ 4. สมาชิกที่ได้รับคาสัง่ ย้ายหรื อโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น หรื อนอกเขตท้องที่ดาเนินงาน
ของสหกรณ์น้ ี ประสงค์จะขอโอนสภาพการเป็ นสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ซ่ ึ งตั้งอยูใ่ นท้องที่หรื อสังกัด
ที่ตนย้ายไปรับราชการใหม่น้ นั ต้องเสนอเรื่ องราวถึงคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์น้ ีภายใน 7 วัน
นับจากวันที่ได้รับคาสัง่ ย้ายหรื อโอน
เรื่ องราวที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการนั้น ต้องแจ้งจังหวัดท้องที่หรื อสังกัดที่จะย้ายหรื อโอนไป
รับราชการใหม่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จะขอเข้าเป็ นสมาชิก และต้องแนบสาเนาคาสัง่ ย้ายหรื อโอน
ประกอบเรื่ องด้วย
ข้อ 5. ให้สหกรณ์ระงับการเรี ยกเก็บค่าหุน้ รายเดือนหรื อเงินงวดชาระหนี้ (ถ้ามี) ซึ่ งสมาชิกนั้น
จะต้องส่ งต่อสหกรณ์ไว้ชวั่ คราว จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกนั้น
ขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ทางราชการได้สงั่ โอนอัตราเงินเดือนไปจาก
จังหวัดหรื อสังกัดเดิม
ถ้าสหกรณ์ไม่ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ ภายในกาหนดเวลาตามความใน
วรรคก่อนให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาสภาพการเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับข้อ 56 การเรี ยกคืนเงินกูต้ ามความใน
ข้อบังคับข้อ 15 และดาเนินการให้เป็ นไปตามกาหนดไว้ในข้อบังคับเป็ นราย ๆ สุ ดแต่กรณี
ข้อ 6. ถ้าสหกรณ์ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ เพื่อขอรับโอนสภาพการเป็ นสมาชิก
ขอรับโอนเงินค่าหุ น้ ขอชาระหนี้เงินกูข้ องสมาชิกนั้น และหรื อขอผ่อนผันการชาระหนี้เงินกู้ คณะกรรมการ
ดาเนินการมีอานาจที่จะตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 7. นับจากวันที่สหกรณ์ได้โอนค่าหุน้ ให้ได้รับชาระหนี้ และหรื อได้ตกลงเงื่อนไขในการ
ชาระหนี้เป็ นหนังสื อไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่แล้ว ให้ถือว่าสมาชิกนั้นพ้นสภาพการเป็ นสมาชิกในสหกรณ์
ข้อ 8. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
ที่ยา้ ยหรื อโอนเข้ามารับราชการสังกัดหรื อในท้องที่
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ดาเนินงานของสหกรณ์น้ ี หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกโดยการโอนสภาพการเป็ นสมาชิกระหว่าง
สหกรณ์ตอ้ งยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ โดยต้องมีผบู ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครในตาแหน่ง
ไม่ต่ากว่าหัวหน้าสถานศึกษาหรื อหัวหน้าหน่วยงานนั้นคนหนึ่ งรับรองแต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งไม่ต่า
กว่าหัวหน้าสถานศึกษาหรื อหัวหน้าหน่วยงานก็ไม่ตอ้ งมีผรู ้ ับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาปรากฎว่า ผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
ข้อบังคับข้อ 32 ทั้งเห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ให้สหกรณ์ติดต่อทาความตกลงกับสหกรณ์เดิม
เพื่อขอรับโอนค่าหุน้ และชาระหนี้เงินกู้ และหรื อผ่อนผันการชาระหนี้เงินกูแ้ ทนผูส้ มัครตามเงื่อนไขและวิธีการ
ที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร ทั้งเรี ยกให้ผสู ้ มัครชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อบังคับ
และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
ข้อ 9. เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินค่าหุน้ จากสหกรณ์เดิมแล้ว ให้ออกใบรับเงินให้แก่สมาชิกยึดถือ
ไว้เป็ นหลักฐาน
ถ้าผูส้ มัครมีหนี้สินอยูก่ บั สหกรณ์เดิม และสหกรณ์จะต้องชาระหนี้แทน ต้องเรี ยกให้ผสู ้ มัคร
ทาหนังสื อกูแ้ ละจัดทาหลักประกันเงินกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ตามประเภทและลักษณะของเงินกูท้ ี่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
สมาชิกผูข้ อกูโ้ อนต้องมีค่าหุน้ และหนี้คา้ งชาระอยูใ่ นเกณฑ์ที่สหกรณ์จะให้กไู้ ด้ตามระเบียบ
ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
ข้อ 10. เมื่อผูส้ มัครได้ปฏิบตั ิตามที่กล่าวในข้อ 8 และข้อ 9 โดยครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าสมาชิก
ผูน้ ้ นั ได้สิทธิ ในฐานะสมาชิก
ข้อ 11. สิ ทธิ ใด ๆ ที่สมาชิกอื่น ๆ มีอยูใ่ นสหกรณ์น้ ี หากมีเงื่อนไขเวลาการเป็ นสมาชิกให้มี
สิ ทธิ นบั เวลาการเป็ นสมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมด้วยได้
ข้อ 12. ให้ประธานกรรมการดาเนินการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศไว้ ณ วันที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2549

(นายวิรัช พฤฑฒิกลุ )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาญจนบุรี จากัด

