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อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ข้อ 35 ข้ อ 36 ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 38 ครังที
้ ่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วย
การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด ว่าด้ วยการ
โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2554”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้ วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2550 และให้ ใช้
ระเบียบนี ้แทน โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. สมาชิกทีไ่ ด้ รับคาสัง่ ย้ ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่นหรื อนอกเขตท้ องที่ดาเนินงาน
ของสหกรณ์นี ้ประสงค์จะขอโอนสภาพการเป็ นสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นท้ องที่หรือสังกัดที่
ตนย้ ายไปรับราชการใหม่นนต้
ั ้ องเสนอเรื่องราวถึงคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ภายใน 7 วัน นับจาก
วันที่ได้ รับคาสัง่ ย้ ายหรื อโอน
เรื่ องราวที่ได้ เสนอคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์นนั ้ ต้ อ งแจ้ งสังกัดในจังหวัดทีจ่ ะย้ าย
หรื อโอนไปรับราชการใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่จะขอเข้ าเป็ นสมาชิกและต้ องแนบสาเนาคาสัง่ ย้ ายหรื อโอน
ประกอบเรื่ องด้ วย
ข้ อ 4. ให้ สหกรณ์ระงับการเรี ยกเก็บเงินสะสมรายเดือนหรื อเงินค่าหุ้นหรื อเงินงวดชาระหนี (้ ถ้ ามี) ซึง่
สมาชิกนันจะต้
้ องส่งต่อสหกรณ์ไว้ ชวั่ คราวจนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
ที่สมาชิกนันขอสมั
้
ครเข้ าเป็ นสมาชิกใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ทางราชการได้ สงั่ โอนอัตรา
เงินเดือนไปจากจังหวัดหรื อสังกัดเดิม
ถ้ าสหกรณ์ไม่ได้ รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ภายในกาหนดเวลาตามความใน
วรรคก่อนให้ คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาสภาพการเป็ นสมาชิก ตามข้ อบังคับข้ อ 43 การเรี ยกคืนเงินกู้
ตามข้ อบังคับข้ อ 15 และดาเนินการให้ เป็ นไปตามกาหนดไว้ ในข้ อบังคับเป็ นราย ๆ สุดแต่กรณี
ข้ อ 5. ถ้ าสหกรณ์ได้ รับติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ เพื่อขอรับโอนสภาพการเป็ นสมาชิกขอรับ
เงินค่าหุ้นขอชาระหนี ้เงินกู้ของสมาชิกนัน้ และหรื อขอผ่อนผันการชาระหนี ้เงินกู้ คณะกรรมการดาเนินการมี
อานาจที่จะตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าวได้ ตามที่เห็นสมควร

-2ข้ อ 6. นับจากวันที่สหกรณ์ได้ โอนค่าหุ้นและได้ รับชาระหนี ้หรื อได้ ตกลงเงื่อนไขการชาระหนี ้เป็ น
หนังสือไว้ กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่แล้ ว ให้ ถือว่าสมาชิกนันพ้
้ นสภาพการเป็ นสมาชิกในสหกรณ์
ข้ อ 7. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่ย้ายหรื อโอนเข้ ามารับราชการสังกัดหรื อในท้ องที่ดาเนินงาน
ของสหกรณ์นี ้ หากประสงค์จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก โดยการโอนสภาพเป็ นสมาชิกระหว่างสหกรณ์ต้องยืน่ ใบ
สมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ โดยต้ องมีผ้ บู งั คับบัญชาของผู้สมัครในตาแหน่งไม่ต่ากว่าประจาแผนก
คนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็ นผู้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าตารวจชันสั
้ ญญาบัตรก็ไม่ต้องมี ผ้ รู ับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้ สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่า ผู้สมัครมีลกั ษณะถูกต้ องตาม
ข้ อบังคับข้ อ 31 ทังเห็
้ นเป็ นการสมควรรับเข้ าเป็ นสมาชิกแล้ ว ให้ สหกรณ์ติดต่อทาความตกลงกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขอรับโอนเงินค่าหุ้น และชาระหนี ้เงินกู้ และหรื อผ่อนผันการชาระหนี ้เงินกู้
แทนผู้สมัครตามเงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร ทังเรี
้ ยกให้ ผ้ สู มัครชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าตามข้ อบังคับข้ อ 33 และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
ข้ อ 8. เมื่อสหกรณ์ได้ รับเงินค่าหุ้นจากสหกรณ์เดิมแล้ ว ก็ให้ ออกใบรับเงินให้ แก่สมาชิกยึดถือไว้ เป็ น
หลักฐาน
ถ้ าผู้สมัครมีหนี ้สินอยู่กบั สหกรณ์เดิมและสหกรณ์จะต้ องชาระหนี ้แทน ต้ องเรี ยกให้ ผ้ สู มัครทา
หนังสือกู้และจัดการทาหลักประกันเงินกู้ให้ ไว้ แก่สหกรณ์ตามประเภทและลักษณะของเงินกู้ที่กาหนดไว้ ใน
ระเบียบว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2554
ในกรณีมีจานวนเงินหรือประเภทเงินกู้ซงึ่ ผู้สมัครมีอยู่ในสหกรณ์เดิมแตกต่างกับสหกรณ์นี ้ ให้
อนุโลมทาหนังสือกู้ตามประเภทและจานวนจากัดขันสู
้ งของเงินกู้ในประเภทนัน้ ๆ แต่ถ้าจานวนเงินกู้เกินกว่า
จากัดขันสู
้ ง ซึง่ ไม่อาจอนุโลมเข้ ากับประเภทหนึ่งประเภทใดได้ ก็ให้ ทาหนังสือกู้เท่าจากัดจานวนขันสู
้ งแห่ง
ประเภทเงินกู้และให้ นาเงินส่งชาระแก่สหกรณ์ในวันทาหนังสือกู้ด้วย
ข้ อ 9. เมื่อผู้สมัครได้ ปฏิบตั ิตามที่กล่าวในข้ อ 7 และข้ อ 8 โดยครบถ้ วนแล้ ว ให้ ถือว่าสมาชิกผู้นนได้
ั้
สิทธิในฐานะเป็ นสมาชิก
ข้ อ 10. สิทธิใด ๆ ที่สมาชิกอื่น ๆ มีอยูใ่ นสหกรณ์นี ้ หากเงือ่ นไขเวลาการเป็ นสมาชิกให้ มีสิทธินับ
เวลาการเป็ นสมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมด้ วยก็ได้
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(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบูลย์
( สมบัติ คงพิบูลย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด

