ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จำกัด
ว่ ำด้ วยกำรโอนสมำชิกระหว่ ำงสหกรณ์
พ.ศ.2543

-------------------------อาศัย อ านาจตามความในข้อ บั ง คับ ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ภู เก็ ต จ ากัด ข้อ 66(9)
คณะกรรมการดาเนิ นการ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 7/2543 เมื่ อวัน ที่ 7 เดื อนสิ งหาคม พ.ศ.2543
จึงได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบี ย บนี้ เรี ยกว่า “ระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ค รู ภู เก็ต จำกัด ว่ ำด้ วยกำรโอน
สมำชิกระหว่ำงสหกรณ์ พ.ศ.2543”
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 21 เดือนสิ งหาคม พ.ศ.2543
ข้อ 3. ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด ว่าด้วยการโอนสมาชิ กระหว่าง
สหกรณ์ พ.ศ.2536 และระเบียบอื่นใดที่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึ ง คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต
จากัด
“การโอนสมาชิก” หมายถึง การโอนสภาพการเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
มาเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“การรับโอนสมาชิก” หมายถึง การรับโอนสภาพการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออม
ทรัพย์อื่นมาเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
ข้อ 5. สมาชิ กที่ ได้รับ คาสั่งย้ายหรื อโอนไปรั บ ราชการในสั งกัดอื่ น หรื อนอกเขตท้องที่
ดาเนิ นงานของ สหกรณ์ น้ ี ตามข้อบังคับข้อ 40 ประสงค์จะขอโอนสภาพการเป็ นสมาชิ ก ไปยัง
สหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่ งตั้งอยู่ในท้องที่หรื อสังกัดที่ตนย้ายไปรับราชการใหม่น้ นั ต้องเสนอเรื่ องราว
ถึงคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์น้ ี
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เรื่ องราวที่ ได้เสนอต่อคณะกรรมการดาเนิ นการนั้น ต้องแจ้งจังหวัดท้องที่ หรื อสังกัดที่จะ
ย้ายหรื อโอนไปรับราชการใหม่ซ่ ึ งเป็ นสหกรณ์ ออมทรัพย์ที่จะขอเป็ นสมาชิ กและต้องแนบสาเนา
คาสัง่ ย้ายหรื อโอน ประกอบเรื่ องด้วย
ข้อ 6. ให้สหกรณ์ ระงับการเรี ยกเก็บเงิ นสะสมรายเดื อน หรื อเงิ นค่าหุ ้น หรื อเงินงวดชาระ
หนี้(ถ้ามี) ซึ่ งสมาชิกนั้นจะต้องส่ งต่อสหกรณ์ไว้ชวั่ คราว จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกนั้นขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่
ทางราชการได้สั่งโอนอัตราเงินเดือนไปจากจังหวัด หรื อสังกัดเดิม
ถ้าสหกรณ์ ไม่ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ภายในกาหนดเวลา ตามความใน
วรรคก่อน ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาสภาพการเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับข้อ 47 การเรี ยก
คืนเงิ นกู้ ตามข้อบังคับข้อ 18 และการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามที่ กาหนดไว้ในข้อบังคับเป็ นราย ๆ
สุ ดแต่กรณี
ข้อ 7. ถ้าสหกรณ์ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ เพื่อขอรับโอนสภาพการเป็ น
สมาชิ ก ขอรั บโอนเงิ นค่าหุ ้น ขอชาระหนี้ เงิ นกู้ของสมาชิ กนั้น และ/หรื อขอผ่อนผันการชาระหนี้
เงิ นกู้ คณะกรรมการดาเนิ นการมี อานาจที่ จะตกลงเงื่ อนไขเกี่ ยวกับ วิธี ป ฏิ บ ตั ิ ในเรื่ องดังกล่ าวได้
ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 8. นับจากวันที่สหกรณ์ ได้โอนค่าหุ ้น ได้รับชาระหนี้ และ/หรื อได้ตกลงเงื่อนไขในการ
ชาระหนี้เป็ นหนังสื อไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่แล้ว ให้ถือว่าสมาชิกนั้นพ้นสภาพการเป็ นสมาชิ ก
ในสหกรณ์
ข้อ 9. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่ยา้ ยหรื อโอนเข้ามารับราชการสังกัด หรื อในท้องที่
ดาเนิ นงานของสหกรณ์ น้ ี หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กโดยการโอนสภาพการเป็ นสมาชิ ก
ระหว่างสหกรณ์ตอ้ งยืน่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้โดยต้องมีผบู ้ งั คับบัญชารับรอง แต่
ถ้าผูส้ มัครเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา ก็ไม่ตอ้ งมีผรู ้ ับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผูส้ มัครมีลกั ษณะถูกต้องตาม
ข้อบังคับข้อ 40 ทั้งเห็ นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิ กแล้ว ให้สหกรณ์ ติดต่อทาความตกลงกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์เดิม ขอรับโอนเงินค่าหุ น้ และชาระหนี้ เงินกู้ และ/หรื อผ่อนผันการชาระหนี้เงินกู้
แทนผูส้ มัครตามเงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาเห็ นสมควร ทั้งเรี ยกให้
ผูส้ มัครชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อบังคับ และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก

ข้อ 10. เมื่ อสหกรณ์ ได้รับ เงิ นค่าหุ ้นจากสหกรณ์ เดิ มแล้ว ให้ออกใบรับ เงิ นให้แก่ สมาชิ ก
ยึดถือไว้เป็ นหลักฐาน
ถ้าผูส้ มัครมีหนี้ สินอยูก่ บั สหกรณ์เดิมและสหกรณ์จะต้องชาระหนี้ แทน ต้องเรี ยกให้ผสู้ มัคร
ทาหนังสื อกู้ และจัดท าหลัก ประกันเงิ นกู้ให้ ไว้แก่ ส หกรณ์ ตามประเภทและลัก ษณะของเงิ นกู้ที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
ในกรณี จานวนเงิ น และ/หรื อ ประเภทเงิ น กู้ ซึ่ งผูส้ มัค รที่ อ ยู่ในสหกรณ์ เดิ ม แตกต่ างกับ
สหกรณ์ น้ ี ให้อนุ โลมทาหนังสื อกูต้ ามประเภทและจานวนจากัดขั้นสู ง ของเงินกูป้ ระเภทนั้น ๆ แต่
ถ้าจานวนเงิ นกู้เกิ นกว่าจากัดขั้นสู ง ซึ่ งไม่อาจอนุ โลมเข้ากับ ประเภทหนึ่ งประเภทใดได้ ก็ให้ท า
หนังสื อกูเ้ ท่าจากัดจานวนขั้นสู งแห่ งประเภทเงินกูน้ ้ นั และให้นาเงินส่ วนที่เกิ นส่ งชาระแก่สหกรณ์
ในวันทาหนังสื อกูด้ ว้ ย
ข้อ 11. เมื่ อผูส้ มัค รได้ป ฏิ บ ัติ ตามที่ ก ล่ าวในข้อ 9 และข้อ 10 โดยครบถ้วนแล้วให้ ถื อ ว่า
สมาชิกผูน้ ้ นั ได้สิทธิ์ ในฐานะสมาชิก
ข้อ 12. สิ ทธิ์ ใด ๆ ที่สมาชิ กมีอยู่ในสหกรณ์ น้ ี หากมีเงื่อนเวลาการเป็ นสมาชิ ก ก็ให้มีสิทธิ์
นับเวลาการเป็ นสมาชิกสหกรณ์เดิมรวมด้วยก็ได้1
กาหนดไว้ ณ วันที่ 7 เดือนสิ งหาคม พ.ศ.2543
ธงชัย ณ ถลาง
(นายธงชัย ณ ถลาง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด

1

แก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 20 มิถนุ ายน 2559
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