ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ชัยนาท จํากัด
ว่ าด้ วยการโอนสมาชิกระหว่ างสหกรณ์
พ.ศ. 2543
อาศัยอํานาจตามความข้อ 40 ข้อ 47 ข้อ 65 และข้อ 89 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชัยนาท จํากัด พ.ศ. 2543 และมติคณะกรรมการดําเนินการคราวประชุมครั/งที1 7 เมื1อวันที1 4 พฤษภาคม
2543 ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ดังต่อไปนี/
ข้อ 1. ระเบียบนี/เรี ยกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยการโอน
สมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2543"
ข้อ 2. ระเบียบนี/ให้ใช้บงั คับตั/งแต่วนั ที1 4 พฤษภาคม 2543 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบอื1นใดที1มีอยูก่ ่อน
วันใช้ระเบียบนี/ ซึ1งมีขอ้ กําหนดขัดแย้งกับระเบียบนี/ท/งั สิ/ น
ข้อ 4. ในระเบียบนี/
"สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
"สมาชิก" หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
"ประธานกรรมการ" หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชัยนาท จํากัด
"คณะกรรมการดําเนินการ" หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
"ผูบ้ งั คับบัญชา" หมางถึง ผูบ้ งั คับบัญชาชั/นต้น
ข้อ 5. สมาชิกที1ได้รับคําสัง1 ย้าย หรื อโอนไปรับราชการในสังกัดอื1น หรื อนอกเขตท้องที1
ที1ดาํ เนินงานของสหกรณ์น/ ี ประสงค์จะขอโอนสภาพการเป็ นสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ซ1 ึงตั/งอยูใ่ น
ท้องที1 หรื อสังกัดที1ตนไปรับราชการใหม่น/ นั ต้องเสนอเรื1 องราวถึงคณะกรรมการดําเนินการทราบภายใน
7 วัน นับจากวันที1ได้รับคําสั1งย้ายหรื อโอน
เรื1 องราวที1เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการนั/น ต้องแจ้งสังกัด หรื อจังหวัดท้องที1 ที1จะ
ย้ายหรื อโอนไปรับราชการใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ที1จะขอเข้าเป็ นสมาชิกและต้องแนบสําเนาคําสัง1 ย้ายหรื อ
โอนประกอบเรื1 องด้วย
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ข้อ 6. ให้สหกรณ์ระงับการเรี ยกเก็บเงินค่าหุ ้นรายเดือน หรื อเงินงวดชําระหนี/ซ1 ึงสมาชิก
จะต้องส่ งต่อสหกรณ์ไว้ชวั1 คราว จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์น/ นั ขอ
สมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที1ทางราชการได้สง1ั โอนอัตราเงินเดือนไปจาก
สังกัดหรื อจังหวัดเดิม
ถ้าสหกรณ์ไม่ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใหม่ ภายในกําหนดเวลาตาม
ความในวรรคแรก ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาสภาพการเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับข้อ 47
เนื1องจากขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 33 การเรี ยกคืนเงินกูต้ ามความในข้อบังคับข้อ 18 และ
การดําเนินการให้เป็ นไปตามที1กาํ หนดไว้ในข้อบังคับเป็ นราย ๆ สุ ดแต่กรณี
ข้อ 7. ถ้าสหกรณ์ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใหม่ เพื1อขอรับโอนสภาพ
การเป็ นสมาชิกขอรับโอนเงินค่าหุน้ ขอชําระหนี/เงินกูข้ องสมาชิกนั/น และหรื อขอผ่อนผันการชําระหนี/
เงินกู้ คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจที1จะตกลงเงื1อนไขเกี1ยวกับวิธีปฏิบตั ิในเรื1 องราวดังกล่าวได้ตามที1
เห็นสมควร
ข้อ 8. นับจากวันที1สหกรณ์ได้โอนเงินค่าหุน้ ให้ได้รับชําระหนี/และหรื อได้ตกลงเงื1อนไข
ในการชําระหนี/เป็ นหนังสื อไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใหม่แล้ว ให้ถือว่าสมาชิกนั/นพ้นสภาพการเป็ น
สมาชิกในสหกรณ์
ข้อ 9. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื1นที1ยา้ ย หรื อโอนเข้ามารับราชการในสังกัดหรื อใน
ท้องที1ดาํ เนินงานของสหกรณ์น/ ี หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกโอนการโอนสภาพการเป็ นสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์ตอ้ งยืน1 ในสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที1กาํ หนดไว้ โดยต้องมีผบู ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัคร
รับรอง ถ้าผูส้ มัครเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาไม่ตอ้ งมีผรู ้ ับรอง
เมื1อคณะกรรมการดําเนินการ ได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามข้อบังคับ 33 และพิจารณารับเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ให้สหกรณ์ติดต่อทําความตกลงกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์เดิมขอโอนเงินค่าหุน้ และวิธีชาํ ระเงินกูแ้ ละหรื อผ่อนผันการชําระหนี/เงินกูแ้ ทนผูส้ มัคร ตามเงื1อนไข
และวิธีการที1คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร ทั/งเรี ยกให้ผสู ้ มัครชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ตามข้อบังคับข้อ 38 และลงลายมือชื1อในทะเบียนสมาชิก
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ข้อ 10. เมื1อสหกรณ์ได้รับเงินค่าหุน้ จากสหกรณ์เดิมแล้ว ให้ออกใบเสร็ จรับเงินแก่สมาชิก
ยึดถือไว้เป็ นหลักฐาน
ถ้าผูส้ มัครมีหนี/สินอยูก่ บั สหกรณ์เดิม และสหกรณ์จะต้องชําระหนี/แทนต้องเรี ยกให้
ผูส้ มัครทําหนังสื อกู้ และจัดทําหลักประกันเงินกูไ้ ว้ให้แก่สหกรณ์ ตามประเภทและลักษณะของเงินกูท้ ี1
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ในกรณี จาํ นวนเงิน หรื อประเภทเงินกูซ้ 1 ึงผูส้ มัครมีอยูใ่ นสหกรณ์เดิม แตกต่างกับสหกรณ์น/ ี
ให้อนุโลมทําหนังสื อกูต้ ามประเภทและจํานวนจํากัดขั/นสู งของเงินกูใ้ นประเภทนั/น ๆ แต่ถา้ จํานวนเงินกูเ้ กิน
กว่าจํานวนจํากัดขั/นสู ง ซึ1งไม่อาจนอนุโลมเข้ากับประเภทใดประเภทหนึ1งได้ ให้ทาํ หนังสื อกูเ้ ท่าจํานวนเงิน
ขั/นสู งแห่งประเภทเงินกู้ และให้นาํ เงินส่ วนที1เกินส่ งชําระหนี/แก่สหกรณ์ในวันทําหนังสื อกูด้ ว้ ย
ข้อ 11. เมื1อผูส้ มัครได้ปฏิบตั ิตามที1กล่าวในข้อ 9 และข้อ 10 โดยครบถ้วนแล้วให้ถือว่า
สมาชิกผูน้ / นั ได้สิทธิในฐานะสมาชิก ตามข้อบังคับข้อ 39
ข้อ 12. สิ ทธิใด ๆ ที1สมาชิกอื1นมีอยูใ่ นสหกรณ์น/ ี หากมีเงื1อนไขเวลาการเป็ นสมาชิกให้มี
สิ ทธินบั เวลาการเป็ นสมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมด้วยได้
ข้อ 13. ให้คณะกรรมการดําเนินการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี/
ประกาศ ณ วันที1 4 พฤษภาคม 2543

สมชาย เทศเมือง
(นายสมชาย เทศเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดชัยนาท
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชัยนาท ได้รับทราบระเบียบแล้ว เมื1อวันที1 6 มิถุนายน 2543

