ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลระนอง จํากัด
ว่าด้ วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
พ.ศ. 2547
---------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 36 ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (6) ที'
ประชุม คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที' 13 ครั.งที' 2 วันที' 10 มีนาคม 2547 ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วย
การโอนสมาชิกระหว่าง สหกรณ์ ดังต่อไปนี.
ข้อ 1. ระเบียบนี.เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด ว่าด้วย
การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2547”
ข้อ 2. ระเบียบนี.ให้ใช้บงั คับตั.งแต่วนั ถัดจากวันที'มีมติเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก”ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด ว่าด้วยการโอน
สมาชิกระหว่าง สหกรณ์ พ.ศ. 2544” และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง' มติ หรื อ ข้อตกลงอื'นใดซึ'งขัดหรื อ
แย้งกับระเบียบนี. และให้ใช้ระเบียบนี.แทน
ข้อ 4. สมาชิกที'ได้รับคําสัง' ย้าย หรื อโอนไปรับราชการในสังกัดอื'น หรื อนอกเขตท้องที'
ดําเนินงานของ สหกรณ์น. ี ประสงค์จะขอโอนสภาพการเป็ นสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ'งตั.งอยูใ่ น
ท้องที' หรื อสังกัดที'ตนย้ายไป รับราชการใหม่น. นั ต้องเสนอเรื' องราวถึงคณะกรรมการดําเนินการนั.น
ภายใน 7 วัน นับจากวันที'ได้รับคําสัง' ย้ายหรื อโอน
เรื' องราวที'ได้เสนอคณะกรรมการดําเนินการนั.น ต้องแจ้งสังกัดในจังหวัดที'จะย้ายหรื อโอน
ไปรับราชการใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์ที'จะขอเข้าเป็ นสมาชิกและต้องแนบสําเนาคําสัง' ย้ายหรื อโอนประกอบ
เรื' องด้วย
ข้อ 5. ให้สหกรณ์ระงับการเรี ยกเก็บเงินสะสมรายเดือนหรื อเงินค่าหุ ้นหรื อเงินงวดชําระหนี.
(ถ้ามี) ซึ'งสมาชิกนั.นจะต้องส่ งต่อสหกรณ์ไว้ชวั' คราว จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ที'สมาชิกนั.นขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที'ทาง
ราชการได้สง'ั โอนอัตราเงินเดือนไปจากจังหวัดหรื อสังกัดเดิม
ถ้าสหกรณ์ไม่ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ภายในกําหนดเวลาตามความใน
วรรคก่อน ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาสภาพการเป็ นสมาชิก ตามข้อบังคับข้อ 39 (6) การเรี ยกคืน
เงินกูต้ ามข้อบังคับข้อ 14 และดําเนินการให้เป็ นไปตามกําหนดไว้ในข้อบังคับเป็ นราย ๆ สุ ดแต่กรณี
ข้อ 6. ถ้าสหกรณ์ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ เพื'อขอรับโอนสภาพการ
เป็ นสมาชิกขอรับเงินค่าหุ ้นขอชําระหนี.เงินกูข้ องสมาชิกนั.น และหรื อขอผ่อนผันการชําระหนี.เงินกู้
คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจที'จะ ตกลงเงื'อนไขเกี'ยวกับวิธีปฏิบตั ิในเรื' องดังกล่าวได้ตามที'เห็นสมควร
ข้อ 7. นับจากวันที'สหกรณ์ได้โอนค่าหุน้ และได้รับชําระหนี. หรื อได้ตกลงเงื'อนไขในการ
ชําระหนี.เป็ นหนังสื อไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่แล้ว ให้ถือว่าสมาชิกนั.นพ้นสภาพการเป็ นสมาชิกใน
สหกรณ์

ข้อ 8. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื'นที'ยา้ ยหรื อโอนเข้ามารับราชการสังกัดหรื อในท้องที'
ดําเนินงานของ
สหกรณ์น. ี หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิก โดยการโอนสภาพการเป็ นสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ต้อง
ยืน' ใบสมัครถึง สหกรณ์ตามแบบที'กาํ หนดไว้ โดยต้องมีผบู ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครในตําแหน่งไม่ต'าํ กว่า
หัวหน้างานคนหนึ'งรับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งไม่ต'าํ กว่าหัวหน้างานก็ไม่ตอ้ งมีผรู ้ ับรอง
เมื'อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่า ผูส้ มัครมีลกั ษณะถูกต้อง
ตามข้อบังคับ ข้อ 31 ทั.งเห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ให้สหกรณ์ติดต่อทําความตกลงกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขอรับโอนเงินค่าหุ ้น และชําระหนี.เงินกู้ และหรื อผ่อนผันการชําระหนี.เงินกูแ้ ทนผูส้ มัคร
ตามเงื'อนไขและวิธีการที'คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร ทั.งเรี ยกให้ผสู ้ มัครชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อบังคับ และลงลายมือชื'อในทะเบียนสมาชิก
ข้อ 9. เมื'อสหกรณ์ได้รับเงินค่าหุน้ จากสหกรณ์เดิมแล้ว ให้ออกใบรับเงินให้แก่สมาชิก
ยึดถือไว้เป็ น หลักฐาน
ถ้าผูส้ มัครมีหนี.สินอยูก่ บั สหกรณ์เดิม และสหกรณ์ตอ้ งชําระหนี.แทน ต้องเรี ยกให้ผสู ้ มัคร
ทําหนังสื อกูแ้ ละจัดทําหลักประกันเงินกูใ้ ห้ไว้แก่สหกรณ์ตามประเภทและลักษณะของเงินกูท้ ี'กาํ หนดไว้ใน
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกดอกเบี.ยเงินกู้ พ.ศ. 2544
ในกรณี จาํ นวนเงินและหรื อประเภทเงินกู้ ซึ'งผูส้ มัครมีอยูใ่ นสหกรณ์เดิมแตกต่างกับ
สหกรณ์น. ี ให้อนุโลมทําหนังสื อกูต้ ามประเภทและจํานวนจํากัดขั.นสู งของเงินกูใ้ นประเภทนั.น ๆ แต่ถา้
จํานวนเงินกูเ้ กินกว่าจํากัดขั.นสู งแห่งประเภทเงินกู้ และให้นาํ เงินส่ วนที'เกินส่ งชําระแก่สหกรณ์ในวันทํา
หนังสื อกูด้ ว้ ย
ข้อ 10. เมื'อผูส้ มัครได้ปฏิบตั ิตามที'กล่าวในข้อ 7 และข้อ 8 โดยครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่า
สมาชิกผูน้ . นั ได้สิทธิในฐานะเป็ นสมาชิก
ข้อ 11. สิ ทธิใด ๆ ที'สมาชิกอื'น ๆ มีอยูใ่ นสหกรณ์น. ี หากมีเงื'อนไขเวลาการเป็ นสมาชิกให้มี
สิ ทธินบั เวลาการเป็ นสมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมด้วยได้
ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี.
ประกาศ ณ วันที' 11 มีนาคม 2547
อรุ ณ สัตยาพิศาล
( นายแพทย์อรุ ณ สัตยาพิศาล )
ประธานกรรมการ
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