ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด
ว่ าด้ วยการโอน – รับโอนสมาชิกระหว่ างสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๕
---------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจากัด
ข้อ ๗๕(๘) และข้อ ๑๐๑(๑๐) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ ๓๕ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีมติให้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ว่าด้วยการโอน – รับโอนสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้.ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด
ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓. ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด ว่าด้วย
การโอน – รับโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘” และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔. สมาชิกที่ได้รับคาสัง่ ย้าย หรื อโอนไปรับราชการในสังกัดอื่นที่มีสหกรณ์ของ
หน่วยงานนั้นรองรับ หากประสงค์จะขอโอนสภาพการเป็ นสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ต้องเสนอ
เรื่ องราวถึงคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์
เรื่ องที่ได้เสนอคณะกรรมการดาเนินการนั้น ต้องแจ้งสังกัดในจังหวัดที่จะย้ายหรื อ
โอนไปรับราชการใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่จะขอเข้าเป็ นสมาชิก และต้องแนบสาเนาคาสัง่ ย้ายหรื อโอน
ประกอบเรื่ องด้วย
ข้อ ๕. ให้สหกรณ์ระงับการเรี ยกเก็บเงินสะสมรายเดือนหรื อเงินค่าหุน้ หรื อเงินงวดชาระหนี้
(ถ้ามี) ซึ่งสมาชิกนั้นจะต้องส่งต่อสหกรณ์ไว้ชวั่ คราว จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณ์
ออมทรัพย์ที่สมาชิกนั้นขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกิน ๖๐ วัน นับจากวันที่ทางราชการได้สงั่
โอนอัตราเงินเดือนไปจากสังกัดเดิม
ถ้าสหกรณ์ไม่ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ภายในกาหนดเวลาตาม
ความในวรรคก่อน ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาสภาพการเป็ นสมาชิก ตามข้อบังคับ ข้อ ๓๕ และ
ข้อ ๓๖ การเรี ยกคืนเงินกูต้ ามข้อบังคับข้อ ๑๔ และดาเนินการให้เป็ นไปตามกาหนดไว้ในข้อบังคับเป็ นราย ๆ
สุดแต่กรณี
ข้อ ๖. ถ้าสหกรณ์ได้รับติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ เพือ่ ขอรับโอนสภาพการเป็ น
สมาชิก ขอรับเงินค่าหุน้ ขอชาระหนี้เงินกูข้ องสมาชิกนั้น และหรื อขอผ่อนผันการชาระหนี้เงินกู้
คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจที่จะตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๗. นับจากวันที่สหกรณ์ได้โอนค่าหุน้ และได้รับชาระหนี้ และหรื อได้ตกลงเงื่อนไข
ในการชาระหนี้เป็ นหนังสือไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่แล้ว ให้ถือว่าสมาชิกนั้นพ้นสภาพการเป็ นสมาชิก
ในสหกรณ์
/ ข้อ ๘.สมาชิก...

-๒ข้อ ๘. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่ยา้ ย หรื อโอนเข้ามารับราชการสังกัดหากประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็ นสมาชิกโดยการโอนสภาพการเป็ นสมาชิกระหว่างสหกรณ์ตอ้ งยืน่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่
กาหนดไว้ โดยต้องมีผบู ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครในตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับผูอ้ านวยการกองคนหนึ่งรับรอง
แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับผูอ้ านวยการกอง ก็ไม่ตอ้ งมีผรู ้ ับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผูส้ มัครมีลกั ษณะ
ถูกต้องตามข้อบังคับข้อ ๓๑ ทั้งเห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ให้สหกรณ์ติดต่อทาความตกลง
กับสหกรณ์ออมทรัพย์เดิมพร้อมขอรับโอนเงินค่าหุน้ และชาระหนี้เงินกู้ และหรื อผ่อนผันการชาระหนี้เงินกู้
แทนผูส้ มัครตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร ทั้งเรี ยกให้ผสู ้ มัครชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อบังคับ และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
ข้อ ๙. เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินค่าหุน้ จากสหกรณ์เดิมแล้วให้ออกใบรับเงินให้แก่สมาชิก
ยึดถือไว้เป็ นหลักฐาน
ถ้าผูส้ มัครมีหนี้สินอยูก่ บั สหกรณ์เดิมและสหกรณ์จะต้องชาระหนี้แทน ต้องเรี ยก
ให้ผสู ้ มัครทาหนังสือกูแ้ ละจัดทาหลักประกันเงินกูใ้ ห้ไว้แก่สหกรณ์ตามประเภทและลักษณะของเงินกูท้ ี่
กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. ๒๕๕๕
ในกรณี จานวนเงินและหรื อประเภทเงินกู้ ซึ่งผูส้ มัครมีอยูใ่ นสหกรณ์เดิมแตกต่างกับ
สหกรณ์น้ ีให้อนุโลมทาหนังสือกูต้ ามประเภทและจานวนวงเงินกูข้ ้นั สูงของเงินกูใ้ นประเภทนั้นๆแต่ถา้ จานวน
เงินกูเ้ กินกว่าวงเงินกูข้ ้นั สูง ซึ่งไม่อาจอนุโลมเข้ากับประเภทหนึ่งประเภทใดได้ ก็ให้ทาหนังสือกูเ้ ท่ากับจานวน
วงเงินกูข้ ้นั สูงแห่งประเภทเงินกูแ้ ละให้นาเงินส่วนที่เกินส่งชาระแก่สหกรณ์ในวันทาหนังสือกูด้ ว้ ย
ข้อ ๑๐. เมื่อผูส้ มัครได้ปฏิบตั ิตามที่กล่าวในข้อ ๘ และข้อ ๙ โดยครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่า
สมาชิกผูน้ ้ นั ได้สิทธิในฐานะเป็ นสมาชิก นับแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ ๑๑. สิทธิใด ๆ ที่สมาชิกอื่น ๆ มีอยูใ่ นสหกรณ์น้ ี หากมีเงื่อนไขเวลาการเป็ นสมาชิกให้
มีสิทธินบั เวลาการเป็ นสมาชิกในสหกรณ์เดิมตาม ข้อ ๑๐.
ข้อ ๑๒. ให้ผจู ้ ดั การ เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ

ณ

วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕

พลเอก
(ดุลกฤต รักษ์เผ่า)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด

