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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จํากัด
ว่ าด้ วย การโอนสมาชิ กระหว่ างสหกรณ์ พ.ศ. 2558
************************
เพื่อให้การโอนสมาชิ กระหว่างสหกรณ์ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและเกิดผลดี ต่อสมาชิ กและสหกรณ์
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 77 (9) ข้อ 36 และ ข้อ 37 แห่ งข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรั พย์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จํากัด พ.ศ. 2556 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่
15 พฤษภาคม 2558 จึงกําหนดระเบียบว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ระเบียบนีเ้ รี ยกว่ า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จํากัด ว่ าด้ วย การโอน
สมาชิ กระหว่ างสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ”
ข้ อ 2. ระเบียบนีใ้ ช้ บังคับตั้งแต่ วนั ถัดจากวันที่ ทีป่ ระชุ มมีมติเป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิกระเบียบระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จํากัด ว่ าด้ วย การโอน
สมาชิ กระหว่ างสหกรณ์ พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2544 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ ง มติ หรื อ
ข้ อตกลง อืน่ ใด ซึ่งขัดหรือแย้ งกับระเบียบนี้ และให้ ใช้ ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4. สมาชิ กที่ได้รับคําสั่งย้ายหรื อโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น หรื อนอกเขตท้องที่ดาํ เนิ นงานของ
สหกรณ์น้ ี ประสงค์จะขอโอนสภาพการเป็ นสมาชิ กไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่ งตั้งอยูใ่ นท้องที่หรื อสังกัดที่ตน
ย้ายไปรับราชการใหม่น้ นั ต้องเสนอเรื่ องถึงคณะกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์น้ ี ภายใน 7 วัน นับจากวันที่
ได้รับคําสั่งย้ายหรื อโอนและให้สาํ เนาคําสั่งย้ายหรื อโอนพร้อมรับรองสําเนาประกอบเรื่ องด้วย
ข้อ 5. ให้สหกรณ์ระงับการเรี ยกเก็บเงินสะสมรายเดือนหรื อเงินค่าหุ ้นหรื อเงินงวดชําระหนี้ (ถ้ามี) ซึ่ ง
สมาชิกนั้นจะต้องส่ งต่อสหกรณ์ไว้ชว่ั คราว จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิ กของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่
สมาชิกนั้นขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ทางราชการได้สั่งโอนอัตราเงินเดือน
หรื อค่าจ้างไปจากจังหวัดสังกัดเดิม
ถ้า สหกรณ์ ไ ม่ ไ ด้รั บ การติ ด ต่ อ จากสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ใ หม่ ภ ายในกํา หนดเวลาตามวรรคแรกให้
คณะกรรมการดํา เนิ นการพิจารณาสภาพการเป็ นสมาชิ ก ตามข้อ 40 และการเรี ย กคื นเงิ นกู้ต ามข้อ 45 แห่ ง
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด พ.ศ. 2556 และดําเนิ นการให้เป็ นไปตามกําหนดไว้ใน
ข้อบังคับเป็ นรายๆ สุ ดแต่กรณี
ข้อ 6. ถ้าสหกรณ์ ไ ด้รับติ ดต่อจากสหกรณ์ ออมทรั พย์ที่ สมาชิ กจะโอนหรื อย้า ยไปปฏิ บตั ิ งานในการ
ขอรับโอนสภาพการเป็ นสมาชิก การขอรับเงินค่าหุ น้ ของชําระหนี้เงินกูข้ องสมาชิ กนั้น และหรื อขอผ่อนผันการ
ชําระหนี้เงินกู้ คณะกรรมการดําเนิ นการมีอาํ นาจที่จะตกลงเงื่ อนไขเกี่ยวกับวิธีปฏิ บตั ิในเรื่ องดังกล่าวได้ตามที่
เห็นสมควร
ข้อ 7. นับจากวันที่สหกรณ์ ได้โอนค่าหุ ้น และได้รับชําระหนี้ หรื อได้ตกลงเงื่อนไขการชําระหนี้ เป็ น
หนังสื อไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิ กจะโอนหรื อย้ายไปแล้ว ให้ถือว่าสมาชิกนั้นพ้นสภาพการเป็ นสมาชิ ก
ในสหกรณ์
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ข้อ 8. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่ยา้ ยหรื อโอนเข้ามารับราชการสงกัด หรื อในท้องที่ดาํ เนิ นงานของ
สหกรณ์น้ ี หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก โดยการโอนสภาพการเป็ นสมาชิ กระหว่างสหกรณ์ ต้องยื่นใบ
สมัครต่อสหกรณ์ตาแบบที่กาํ หนดไว้ โดยต้องมีผบู ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครในตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าหัวหน้างานคน
หนึ่งรับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าหัวหน้างานก็ไม่ตอ้ งมีผรู ้ ับรอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนิ นการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผูส้ มัครมีลกั ษณะถูกต้องตามข้อ 32 และ
ข้อ 33 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด พ.ศ. 2556 ทั้งเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ น
สมาชิ กแล้ว ให้สหกรณ์ติดต่อทําความตกลงกับสหกรณ์ ออมทรัพย์อื่น เพื่อขอรับโอนเงิ นค่าหุ ้น และชําระหนี้
เงิ นกู้ และหรื อผ่อนผันการชํา ระหนี้ เงิ นกู้แ ทน ผูส้ มัค รตามเงื่ อ นไขและวิธี ก ารที่ ค ณะกรรมการดํา เนิ นการ
พิจารณาเห็ นสมควร ทั้งเรี ยกให้ผสู ้ มัครชําระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าตามข้อบังคับ และลงลายมือชื่ อในทะเบียน
สมาชิก
ข้อ 9. เมื่อสหกรณ์ ได้รับเงิ นค่าหุ ้นจากสหกรณ์ เดิ มแล้ว ให้ออกใบรับเงินให้แก่สมาชิ กยึดถือไว้เป็ น
หลักฐาน
ถ้าผูส้ มัครมีหนี้สินอยูก่ บั สหกรณ์เดิม และสหกรณ์จะต้องชําระหนี้แทน ต้องเรี ยกให้ผสู ้ มัครทําหนังสื อ
ขอกู้ และจัดทําหลักประกันเงินกูไ้ ว้ให้แก่สหกรณ์ตามประเภท และลักษณะของเงินกูท้ ี่กาํ หนดไว้ในระเบียบว่า
ด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้
ในกรณี จาํ นวนเงิ นและหรื อประเภทเงิ นกู้ ซึ่ ง ผูส้ มัค รมี อยู่ใ นสหกรณ์ เดิ ม แตกต่า งกับ สหกรณ์ น้ ี ใ ห้
อนุโลมทําหนังสื อกูต้ ามประเภท และจํานวนจํากัดขั้นสู งของเงินกูใ้ นประเภทนั้น ๆ แต่ถา้ จํานวนเงินกูเ้ กินกว่า
จํากัดขั้นสู ง ซึ่ งไม่อาจอนุโลมเข้ากับประเภทหนึ่งประเภทใดได้ ก็ให้ทาํ หนังสื อกูเ้ ท่าจํากัดจํานวนเงินขั้นสู งแห่ ง
ประเภทเงินกู้ และให้นาํ เงินส่ วนที่เกินส่ งชําระแก่สหกรณ์ในวันทําหนังสื อกูด้ ว้ ย
ข้อ 10. เมื่อผูส้ มัครได้ปฏิบตั ิตามที่กล่าวในข้อ 7 และ ข้อ 8 โดยครบถ้วนแล้วให้ถือว่าสมาชิ กผูน้ ้ นั ได้
สิ ทธิ ในฐานะเป็ นสมาชิก
ข้อ 11. สิ ทธิ ใดๆ ที่สมาชิ กอื่นๆ มีอยูใ่ นสหกรณ์น้ ี หากมีเงื่ อนไขเวลาการเป็ นสมาชิ กให้มีสิทธิ นบั เวลา
การเป็ นสมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมด้วยได้ ยกเว้ นสิ ทธิการรับสวัสดิการต่ าง ๆ ให้ นับอายุการเป็ นสมาชิ ก ณ วันที่
รับโอนมา
ข้อ 12. ให้ผจู ้ ดั การรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

(รศ.น.สพ. ชูชาติ กมลเลิศ)
ประธานคณะกรรมการดําเนิ นการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด

