7.1 ระเบียบการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการโอนสมาชิ กระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2557
----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 36 ข้อ 78 (9) และข้อ 106 (6) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที 37 ครังที 11
เมือวันที 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มีมติให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.
2557 ดังต่อไปนี
หมวด 1
บททัวไป
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการโอน
สมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่าง
สหกรณ์ พ.ศ. 2547
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
หมวด 2
การให้โอนสมาชิ ก
ข้อ 5 สมาชิกทีได้รบั คําสังย้ายโอนไปรับราชการในส่วนราชการอืนประสงค์จะขอโอนสภาพการ
เป็ นสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ทตนย้
ี ายไปรับราชการใหม่ ให้เสนอเรืองราวถึงคณะกรรมการดําเนินการของ
สหกรณ์
ข้อ 6 ให้สหกรณ์ระงับการเรียกเก็บเงินค่าหุน้ หรือเงินงวดชําระหนี หรือเงินอืน (ถ้ามี) ซึงสมาชิก
นันจะต้องส่งต่อสหกรณ์ไว้ชวคราว
ั
จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ทสมาชิ
ี กนัน
ขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกิน 90 วัน
ถ้าสหกรณ์ไม่ได้รบั การติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทจะรั
ี บโอนภายในกําหนดเวลา
ตามความในวรรคก่อน ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาสภาพการเป็ นสมาชิก และการเรียกคืนเงินกู้
โดยดําเนินการให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์เป็ นราย ๆ ไป สุดแต่กรณี
ข้อ 7 ถ้าสหกรณ์ได้รบั การติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทรัี บโอนเพือขอรับโอนสภาพการ
เป็ นสมาชิก โดยขอรับโอนเงินค่าหุน้ และขอชําระหนีเงินกูข้ องสมาชิกนัน (ถ้ามี) และหรือขอผ่อนผันการชําระ

135

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

7.1 ระเบียบการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
หนีเงินกูใ้ ห้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจทีจะตกลงเงือนไขเกียวกับวิธปี ฏิบตั ใิ นเรืองดังกล่าวได้ตามที
เห็นสมควร
ข้อ 8 นับจากวันทีสหกรณ์ได้โอนเงินค่าหุน้ และได้รบั ชําระหนี (ถ้ามี) และหรือได้ตกลงเงือนไข
ในการชําระหนีเป็ นหนังสือไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ทรัี บโอน ให้ถอื ว่าสมาชิกนันพ้นสภาพการเป็ นสมาชิกใน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด นับแต่วนั ทีได้โอนเงินค่าหุน้
หมวด 3
การรับโอนสมาชิ ก
ื ย้ายหรือโอนเข้ามารับราชการใน
ข้อ 9 การรับโอนสมาชิก หากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนที
สังกัดส่วนราชการตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับเกียวกับคุณสมบัตขิ องสมาชิก มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็ น
สมาชิกโดยการโอนสภาพการเป็ นสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ให้ดาํ เนินการ ดังนี
(1) ให้ยนใบสมั
ื
ครถึงสหกรณ์ตามแบบทีกําหนดไว้ โดยต้องมีผบู้ งั คับบัญชาใน
ตําแหน่งไม่ตากว่
ํ าหัวหน้าฝา่ ยหรือเทียบเท่าคนหนึงรับรอง แต่ถา้ เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งไม่ตากว่
ํ าผูอ้ าํ นวยการ
กองหรือเทียบเท่าก็ไม่ตอ้ งมีผรู้ บั รอง
(2) เมือคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์ ทังเห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ให้สหกรณ์ตดิ ต่อทําความ
ตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์เดิมเพือขอรับโอนเงินค่าหุน้ และชําระเงินกู้ (ถ้ามี) และหรือ ผ่อนผันการชําระหนีเงินกู้
แทนผูส้ มัครตามเงือนไขและวิธกี ารทีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร
(3) ให้ผสู้ มัครชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อบังคับและลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิก
ข้อ 10 เมือสหกรณ์ได้รบั เงินค่าหุน้ จากสหกรณ์เดิมแล้ว ให้ออกใบรับเงินให้แก่สมาชิกยึดถือไว้
เป็ นหลักฐาน ถ้าผูส้ มัครมีหนีสินอยูก่ บั สหกรณ์เดิมและสหกรณ์จะต้องชําระหนีแทนตามจํานวนทีผูน้ นเป็
ั นหนีอยู่
จะต้องให้ผสู้ มัครทําหนังสือเงินกูแ้ ละจัดทําหลักประกันเงินกูใ้ ห้ไว้แก่สหกรณ์
ข้อ 11 เมือผูส้ มัครได้ปฏิบตั ติ ามทีกล่าวในข้อ 9 และข้อ 10 โดยครบถ้วนแล้ว ให้ถอื ว่าสมาชิก
ผูน้ นเป็
ั นสมาชิกสหกรณ์
ข้อ 12 สิทธิใด ๆ ทีสมาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์หากมีเงือนไขเกียวกับเวลาการเป็ นสมาชิก ก็ให้ม ี
สิทธินบั เวลาการเป็ นสมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมด้วยได้ เว้นแต่ระเบียบเกียวกับสวัสดิการสมาชิกในเรืองนันๆ ได้
กําหนดเงือนไขเกียวกับเวลาการเป็ นสมาชิกและสิทธิทจะได้
ี รบั ทุนสวัสดิการดังกล่าวไว้โดยแจ้งชัดแล้ว
ข้อ 13 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนีให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจ
วินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 14 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
(ลงนาม)

สิทธิชยั อึงภากรณ์
(นายสิทธิชยั อึงภากรณ์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
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