-๑ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จํากัด
ว่ าด้ วย การโอนสมาชิกระหว่ างสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ข้อ ๕๙(๘) และข้อ ๘๕(๖) ที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๕๐ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ ได้กาํ หนดระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๙ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ . ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่าง
สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๙”
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็ นต้นไป
บรรดา ระเบียบ ประกาศ คําสัง่ มติ และคําชี้แจงอื่นใดในส่วนที่มีกาํ หนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรื อซึ่งขัดแย้มกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
ทหารเรื อ จํากัด

“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่

“สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ภายในกองทัพเรื อ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยหน่วย
ขึ้นตรงกองทัพเรื อ หรื อส่วนราชการภายในหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรื อ
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
ข้อ ๔ . สมาชิกที่ได้รับคําสัง่ ย้ายหรื อโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ ๓๑(๓) ประสงค์จะขอโอนสภาพการเป็ นสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งตั้งอยูใ่ นท้องที่หรื อสังกัดที่สมาชิกย้าย
หรื อไปรับราชการใหม่ ต้องเสนอเรื่ องให้ผจู ้ ดั การ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมตั ิ
(๑) การเสนอเรื่ องให้ผจู ้ ดั การ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมตั ิตามความในวรรคแรก
นั้น สมาชิกต้องระบุสงั กัดที่จะย้ายหรื อโอนไปรับราชการและระบุชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่จะโอนไปเป็ นสมาชิก พร้อมแนบ
สําเนาคําสัง่ ย้ายไปรับราชการประกอบเรื่ อง
(๒) ให้สหกรณ์ระงับการเรี ยกเก็บค่าหุน้ ยกเว้นเงินงวดชําระหนี้ (ถ้ามี) ซึ่งสมาชิกนั้นจะต้องส่งให้
สหกรณ์ไว้ชว่ั คราว จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่สมาชิกนั้นขอโอนไปเป็ นสมาชิก แต่
ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน นับจากวันที่ได้มีคาํ สัง่ ย้ายไปรับราชการ
(๓) ถ้าสหกรณ์ ไม่ได้รับทราบผลของการขอโอนเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ตามความ
ในข้อ (๒) ภายใน ๖๐ วัน ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาการเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ ๓๙(๖) และเรี ยก
คืนเงินกูท้ ี่ยงั ค้างชําระตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ ๑๔(๔) หรื อตามที่เห็นสมควรแก่กรณี
(๔) ถ้าสหกรณ์ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น เพื่อรับโอนสภาพการเป็ นสมาชิก โดยขอรับ
โอนเงินค่าหุน้ และขอชําระหนี้เงินกูข้ องสมาชิกที่ยงั ค้างชําระแทนสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจ ที่จะตกลง
เงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรแล้วแต่กรณี

-๒(๕) นับจากวันที่สหกรณ์ได้โอนเงินค่าหุน้ หรื อไดรับชําระหนี้ และ/หรื อ ได้ตกลงเงื่อนไขในการชําระหนี้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นแล้ว ให้ถือว่าสมาชิกนั้นพ้นจากสภาพการเป็ นสมาชิก
ข้อ ๕. ผูท้ ี่ยา้ ยหรื อโอนมารับราชการในหน่วยราชการ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ ๓๑(๓) หากประสงค์จะ
เข้าเป็ นสมาชิก โดยการโอนสภาพการเป็ นสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ต้องยืน่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ โดยต้องมีผบู ้ งั คับบัญชาของ
ผูส้ มัครในตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าข้าราชการชั้นสัญญาบัตรคนหนึ่งรับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
ก็ไม่ตอ้ งมีผรู ้ ับรอง
(๑) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อง
บังคับของสหกรณ์ ทั้งเห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ให้สหกรณ์ติดต่อทําความตกลงกับสหกรณ์อื่น ขอรับโอนเงิน
ค่าหุน้ และรับชําระหนี้เงินกูแ้ ทนผูท้ ี่ขอโอนจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นเป็ นสมาชิก ตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร ทั้งเรี ยกให้ผสู ้ มัครชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อบังคับ และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
(๒) เมื่อสหกรณ์ได้รับโอนเงินค่าหุน้ ของผูส้ มัครจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นแล้ว ให้ออกใบเสร็ จ รับเงิน
ให้แก่ผสู ้ มัครยึดถือไว้เป็ นหลักฐาน
(๓) ถ้าผูส้ มัครมีหนี้สินอยูก่ บั สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น และสหกรณ์ประสงค์จะรับชําระหนี้แทน ประธาน
อนุกรรมการเงินกู้ โดยผูจ้ ดั การ ต้องเรี ยกให้ผสู ้ มัครทําหนังสื อสัญญากูแ้ ละจัดทําหลักประกันเงินกู้ ให้ไว้ แก่สหกรณ์ ตาม
ประเภทและลักษณะของเงินกูท้ ี่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ตลอดจนหลักเกณฑ์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๔) ในกรณี จาํ นวนเงินหรื อประเภทเงินกูข้ องผูส้ มัคร มีอยูใ่ นสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น แตกต่างกับสหกรณ์
ให้อนุโลมทําหนังสื อสัญญากูต้ ามประเภทและจํานวนเงินจํากัดขึ้นสูงของเงินกูป้ ระเภทนั้นๆ
(๕) เมื่อผูส้ มัครได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดไนข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ ๓๒. ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิใน
ฐานะสมาชิกตามข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ ๓๔.
ข้อ ๖. เงื่อนไข
(๑) ระยะเวลาการเป็ นสมาชิก ให้นบั ระยะเวลาการเป็ นสมาชิก ต่อจากความเป็ นสมาชิกของสหกรณ์
ออมทรัพย์น้ นั ๆ
(๒) การส่งเงินค่าหุน้ การฝากเงินออมทรัพย์ การกูเ้ งิน ฯลฯ สมาชิกต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ คําสัง่ ของสหกรณ์และตามมติของคณะกรรมการดําเนินการ
ให้ผจู ้ ดั การ เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

พลเรื อโท ศ.

( วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด

