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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

วาดวย   การโอนสมาชิกระหวางสหกรณ  พ.ศ.  2546 

…………………………………………. 

  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  พ.ศ.  

2543  ขอ 35, ขอ 36 และขอ 79 (1), (8)  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่  16 คร้ังที่ 6  เมื่อวันที่  24 

มิถุนายน  2546   ไดกําหนดระเบียบวาดวย การโอนสมาชิกระหวางสหกรณ  พ.ศ. 2546 ดังตอไปน้ี          

 ขอ  1.    ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย     

การโอน สมาชิกระหวางสหกรณ  พ.ศ. 2546” 

 ขอ  2.    บรรดาระเบียบ มติหรือการกําหนดอื่นใดของสหกรณอันเกี่ยวกับการโอนสมาชิก            

ของสหกรณท่ีขัดตอระเบียบสหกรณเปนอันยกเลิกและใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ  3. ระเบียบน้ีใหใชบังคับ  ตั้งแตวันท่ี  25  มิถุนายน  2546   เปนตนไป 

 ขอ  4. ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ”  หมายถึง  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

“สหกรณอ่ืน”  หมายถึง  สหกรณออมทรัพยที่มีการติดตอเร่ืองการโอนสมาชิกสหกรณ 

ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  

“กรรมการ”  หมายถึง   กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

จํากัด 

“สมาชิก”  หมายถึง   สมาชิกออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด และหรือสมาชิก

ออมทรัพยสหกรณอ่ืนที่ติดตอเร่ืองการโอนสมาชิกแลวแตกรณี 

“ฝายจัดการ”  หมายถึง   ฝายจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

 

การโอนไปเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืน 

ขอ  5. สมาชิกผูใดประสงคจะโอนไปเปนสมาชิกของสหกรณอื่น  ซึ่งต้ังอยูในพื้นที่หรือสังกัดที่ตน

ยายไปรับราชการใหมน้ัน ใหยื่นคํารองเสนอเร่ืองราวตอฝายจัดการตามแบบที่สหกรณกําหนดภายใน 15 วัน 

นับต้ังแตที่ไดรับคําสั่งยายหรือโอน 

 เร่ืองราวที่ไดเสนอตอสหกรณน้ันตองระบุจังหวัดทองที่หรือสังกัดที่ตนยายหรือโอนไปรับราชการ

แหงใหม ตลอดจนสหกรณออมทรัพยที่จะขอเขาไปเปนสมาชิก และแนบสําเนาคําสั่งยาย หรือโอน           

ทางราชการดวย 

 เมื่อฝายจัดการไดรับคํารองพรอมเอกสารประกอบถูกตองแลว  ใหสงเร่ืองการขอโอนไปยัง สหกรณ

ที่สมาชิกประสงคจะขอโอนไปโดยเร็ว 
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ขอ  6.  การขอโอนเปนสมาชิกสหกรณอื่นไมเปนเหตุใหสหกรณงดเก็บเงินงวดชําระหน้ีและคาหุน

รายเดือน จนกวาสหกรณจะไดรับแจงการรับโอนสมาชิกจากสหกรณที่รับโอนเปนหนังสือ 

ขอ  7.  เมื่อฝายจัดการไดรับแจงผลการโอนจากสหกรณท่ีรับโอนประการใด ใหจัดทําเปนวาระ      

การประชุมใหคณะกรรมการพิจารณาตามชวงระยะเวลาการประชุมกรรมการในนัดถัดไป    

หากสหกรณไมไดรับการติดตอภายใน 15 วันนับต้ังแตวันที่ทางราชการไดสั่งโอนอัตราเงินเดือน   

ไปจากสังกัดเดิม หรือไมรับโอนจากสหกรณออมทรัพยที่รับโอน ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา

สภาพการเปนสมาชิกตามขอบังคับ ขอ 31 (3)  การเรียกคืนเงินกูตามขอบังคับขอ 14 และดําเนินการ            

ใหเปนไปตามกําหนดไวในขอบังคับ 

ขอ  8.    ถาสหกรณไดรับการติดตอจากสหกรณท่ีรับโอน เพื่อขอรับโอนสภาพการเปนสมาชิก 

ขอรับโอนเงินคาหุนชําระหน้ีเงินกูของสมาชิกน้ัน และหรือขอผอนผันการชําระหน้ีเงินกู คณะกรรมการ

ดําเนินการมีอํานาจที่จะตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในเร่ืองดังกลาวไดตามที่เห็นสมควร      

ขอ  9.   นับจากวันท่ีสหกรณไดโอนเงินคาหุนใหไดนับการชําระหน้ี หรือไดตกลงเงื่อนไขในทาง

ชําระหน้ีเปนหนังสือไวกับสหกรณที่รับโอนแลว ใหถือวาสมาชิกน้ันพนสภาพการเปนสมาชิกในสหกรณ 

ขอ 10.     ใหยกเลิก โดยระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวยการโอน

สมาชิกระหวางสหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

 

การรับโอนสมาชิกจากสหกรณออมทรัพยอ่ืน 

ขอ  11.   สมาชิกจากสหกรณออมทรัพยอื่น  ซึ่งประสงคจะโอนมาเปนสมาชิกสหกรณน้ี ใหทําเร่ือง

ผานสหกรณออมทรัพยที่ตนสังกัดอยู  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเปนสมาชิก จํานวนหุน หน้ีเงินกู จํานวน

ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยตอป เงินงวดชําระหน้ี พรอมทั้งแนบสําเนาคําสั่งยายของทางราชการมาดวย 

ขอ  12.  ใหฝายจัดการทําการตรวจสอบรายละเอียด แลวนําเร่ืองเขาวาระการประชุมกรรมการ         

ในการประชุมแตละเดือนตามระยะเวลาที่เร่ืองขอโอนมาถึงสหกรณเพื่อพิจารณา 

ขอ  13.   หลักเกณฑการรับโอน 

(1) สมาชิกผูขอโอนตองคางชําระหน้ีอยูกับสหกรณออมทรัพยเดิมซึ่งตนสังกัดอยูไมเกิน

กวาสามเดือน 

(2) ตองมีคาหุนและหน้ีคางชําระอยูในเกณฑที่สหกรณจะใหเงินกูไดตามระเบียบวาดวย

การใหเงินกูแกสมาชิกของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

(3) ใหนําขอบังคับสหกรณ ขอ 32  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ 14.  การรับโอนเขาเปนสมาชิกจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโดยมติเอกฉันท 

ขอ  15.  เมื่อสหกรณไดรับเงินคาหุนจากสหกรณเดิมแลว  ใหออกใบเสร็จรับเงินใหแกสมาชิกยึดถือ

ไวเปนหลักฐาน 
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ขอ  16.  ถาผูสมัครมีหน้ีสินอยูกับสหกรณเดิม  และสหกรณจะตองชําระหน้ีแทน ตองเรียก 

ใหผูสมัครทําหนังสือกูและจัดทําหลักประกันเงินกูใหไวตอสหกรณตามประเภท และลักษณะของเงินกู 

ที่กําหนดไวในขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ 

ขอ 17.  สมาชิกท่ีสหกรณรับโอนไดนับอายุการเปนสมาชิกตอเน่ือง จากการเปนสมาชิกของสหกรณ

เดิมที่ไดโอนมาโดยใหไดรับสิทธิดานตาง ๆ  เชนเดียวกับสมาชิกโดยทั่วไป 

ขอ   18.  ระยะเวลาการรับโอนเขาเปนสมาชิก  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งน้ีโดย

พิจารณาถึงกําลังเงินหมุนเวียน และภาระการจายเงินกูของสหกรณเปนสําคัญ  และการใหเงินกูเพื่อรับโอน

น้ันใหพิจารณาตามความเหมาะสมกับยอดหน้ีคงเหลือและดอกเบี้ยคางชําระ 

ขอ  19.  สหกรณจะคิดเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนให ตามระยะเวลาที่ไดรับโอนคาหุนประกอบกับ

จํานวนเงินคาหุน และดอกเบี้ยที่มีอยูในสหกรณ ต้ังแตวันรับโอนจนถึงวันสิ้นปบัญชีที่รับโอน 

 ขอ  20.  หากมีปญหาเก่ียวกับการตีความหรือการดําเนินการตามระเบียบน้ี  ใหที่ประชุม

คณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย โดยใหถือเสียงเกินกวากึ่งหน่ึงของคณะกรรมการที่มาประชุม หากเสียงเทากัน

ใหประธานเปนผูชี้ขาด 

 

ประกาศ   ณ  วันที่    25   มิถุนายน  2546 

 

 

 

    (นายสําราญ  ไชยชนะ) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด 

วาดวย  การโอนสมาชิกระหวางสหกรณ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

........................................................ 

 ดวยคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ใหมีการปรับปรุงแกไขระเบียบ เพื่อใหสอดคลอง        

กับวิธีการปฏิบัติตามขอบังคับกําหนด และเกิดประโยชนกับสหกรณ ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามความ             

ในขอบังคับสหกรณ ขอ 35 ขอ 36 ขอ 44 ขอ 79 (8) และขอ 107 (6) มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2559ไดกําหนดระเบียบ ดังตอไปน้ี  

 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย      

การโอนสมาชิกระหวางสหกรณ พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)”  

 ขอ 2 ระเบียบน้ีใหบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิก ความตามระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย      

การโอนสมาชิกระหวางสหกรณ พ.ศ. 2546 ถือใชเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2546  ขอ 10 เสียทั้งสิ้น 

   

 ประกาศ  ณ  วันที่ 10  เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

                                                 (นายสุธรรม ลิมปธนกุลชัย) 

                                                 ประธานกรรมการดําเนินการ 

                                               สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 


