
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ  จํากัด 
วาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ พ.ศ. 2551 

------------------------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด ขอ 36,37 และขอ 73(8) ท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ   ชุดที่  25  ครั้งท่ี  3  วันท่ี   28  มีนาคม 2551   ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพย
พนักงานยาสูบ จํากัด  วาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ พ.ศ. 2550 ดังตอไปนี้.- 
 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด วาดวยการโอนสมาชิกระหวาง
สหกรณ พ.ศ. 2550” 
 ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  1  มกราคม  2551  เปนตนไป 
 ขอ 3. ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ”    หมายความวา  สหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด 
  “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย 
        พนักงานยาสูบ จํากัด   
  “สมาชิก”   หมายความวา  สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด 
  “พนักงาน”    หมายความวา  พนักงานประจําของโรงงานยาสูบหรือสมาชิกซึ่ง 
        ตอไปไดออกจากงานประจําโดยไมมีความผิด 
  “ผูกู”    หมายความวา  สมาชิกผูกูเงินกู 
  “ผูคํ้าประกัน”   หมายความวา  สมาชิกผูค้ําประกันเงินกู 
  “เงินกู”   หมายความวา เงินกูทุกประเภท 
 ขอ 4. สมาชิกสหกรณ  ผูท่ีไดรับคําสั่งโอนยายจากสังกัดเดิมไปทํางานในสํานักงานยาสูบสวนภูมิภาค ที่มี
สหกรณออมทรัพยอยูแลว  และประสงคขอโอนสภาพการเปนสมาชิกไปยังสหกรณออมทรัพยแหงนั้น  ตองเสนอเร่ืองราวถึง
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ  ภายใน  15  วัน นับจากวันท่ีไดรับคําสั่งโอนหรือยาย 
 ขอ 5. ใหสหกรณเสนอเร่ืองราวตามขอ 4 ตอฝายใบยา โรงงานยาสูบ  เพื่อแจงใหสหกรณออมทรัพยท่ีสมาชิก
น้ันจะสมัครเขาเปนสมาชิกทราบและพิจารณาตอไป 
 ขอ 6. ใหสหกรณระงับการเรียกเก็บเงินคาหุน หรือเงินงวดชําระหน้ี (ถามี) ซึ่งสมาชิกนั้นจะตองสงไวชั่วคราว 
จนกวาจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณออมทรัพยท่ีสมาชิกน้ันขอสมัครเขาเปนสมาชิกใหม  แตตองไมเกิน  60  
วัน นับจากวันท่ีโรงงานยาสูบ ไดสั่งโอนอัตราเงินเดือนไปจากสังกัดเดิม หรือนับจากวันท่ีย่ืนคําขอโอนสภาพการเปนสมาชิก  
สําหรับสมาชิกผูที่โรงงานยาสูบไดมีคําสั่งยายจากสังกัดเดิมกอนใชระเบียบน้ี  
 ขอ 7. ถาสหกรณไดรับการติดตอจากสหกรณออมทรัพยแหงใหม เพื่อขอรับโอนสภาพการเปนสมาชิก ขอรับ
โอนเงินคาหุน ขอชําระหน้ีเงินกูของสมาชิกนั้น และหรือขอผอนผันการชําระหน้ีเงินกู คณะกรรมการดําเนินการ  มีอํานาจท่ีจะ
ตกลงเงื่อนไขเก่ียวกับวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกลาวไดตามที่เห็นสมควร  
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 ขอ 8. นับจากวันท่ีสหกรณไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณออมทรัพยแหงใหม และไดรับชําระหน้ี (ถามี) และหรือได
ตกลงเงื่อนไขในการชําระหนี้เปนหนังสือไวกับสหกรณออมทรัพยแหงใหมแลว  ใหถือวาสมาชิกน้ันพนสภาพจากการเปน
สมาชิกในสหกรณ 
 ขอ 9. การคิดเงินปนผลตามหุนท่ีชําระหนี้แลวของสมาชิกดังกลาว สหกรณจะคิดใหถึงวันกอนวันโอนเงินคาหุน
ใหสหกรณออมทรัพยแหงใหม 1 วัน และจะจายเงินปนผลและหรือเงินเฉลี่ยคืน เม่ือที่ประชุมใหญอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปแลว 
 ขอ 10. ถาสหกรณออมทรัพยแหงใหม  ตามขอ  4  ไมรับสมาชิกดังกลาวไมวาดวยเหตุใดก็ตาม  หรือสมาชิก
น้ันไมประสงคจะโอนไปเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยแหงใหม  ใหสมาชิกนั้นชําระเงินคาหุน  หรือชําระหน้ีเงินกู (ถามี) 
ตอสหกรณตามงวดท่ีไดตกลงไว  โดยสหกรณจะขอแตงต้ังผูประสานงานจากพนักงานยาสูบของสํานักงานยาสูบแหงนั้นเปน
ผูดําเนินการหักเงินรายไดของสมาชิกผูน้ัน  ชําระคาหุนและหรือชําระหน้ีตอสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ  จํากัด  โดยวิธี
โอนเงินดังกลาวเขาบัญชีของสหกรณและใหสมาชิกผูน้ันเปนผูเสียคาธรรมเนียมการโอนเงินเอง  
 ขอ 11. พนักงานยาสูบที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยซึ่งตั้งขึ้นในสํานักงานยาสูบในสวนภูมิภาค ประสงคจะ
สมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณโดยการโอนสภาพการเปนสมาชิกระหวางสหกรณ จะตองย่ืนใบสมัครถึงสหกรณตามแบบท่ี
กําหนดไว โดยตองมีผูบังคับบัญชาเหนือตนเปนผูรับรอง  
      เม่ือคณะกรรมการดําเนินการ  ไดตรวจสอบแลวปรากฏวา  ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามขอบังคับขอ 
31 ของสหกรณกับท้ังเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิก  ใหสหกรณติดตอทําความตกลงกับสหกรณออมทรัพยเดิม ขอรับโอน
เงินคาหุนและชําระหนี้เงินกูและหรือขอผอนผันการชําระหน้ีเงินกูแทนผูสมัครตามเงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการดําเนินการ 
พิจารณาเห็นสมควร ท้ังเรียกใหผูสมัครชําระคาธรรมเนียมแรกเขาตามขอบังคับ และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก 
 ขอ 12. เมื่อสหกรณไดรับเงินคาหุนของสมาชิกจากสหกรณเดิมแลว ใหออกใบเสร็จรับเงินใหแกสหกรณเดิม
ยึดถือไวเปนหลักฐานดวย 
       ถาผูสมัครมีหนี้สินอยูกับสหกรณเดิม  สหกรณจะชําระหนี้แทนกอนและสหกรณจะเรียกใหผูสมัครราย
น้ันทําหนังสือกู และจัดทําหลักประกันเงินกูใหไวแกสหกรณตามแบบและประเภทของเงินกูท่ีกําหนดไวในระเบียบ 
      ในกรณีจํานวนเงินและหรือประเภทเงินกูที่ผูสมัครรายน้ันเปนหน้ีสหกรณเดิมแตกตางกับสหกรณ ให
อนุโลมทําหนังสือกูตามประเภทและจํากัดขั้นสูงของเงินกูประเภทน้ัน แตถาจํานวนเงินกูเกินกวาจํากัดขั้นสูงซึ่งไมอาจอนุโลมเขา
กับประเภทใดได  ก็ใหทําหนังสือกูเทากับจํานวนเงินจํากัดขั้นสูงแหงประเภทเงินกูท่ีจะสามารถกูได  และใหผูสมัครนําเงินสวน
ท่ีเกินสงชําระหน้ีแกสหกรณในวันทําหนังสือกูดวย        
 ขอ 13. เมื่อผูสมัครไดปฏิบัติตามท่ีกลาวในขอ 11 และขอ 12 โดยครบถวนแลว ใหถือวาสมาชิกผูน้ันไดสิทธิใน
การเปนสมาชิก 
     ใหนับเวลาการเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยเดิมรวมดวยแกผูโอนมาเปนสมาชิกของสหกรณ เพื่อ
เปนประโยชนในการใชสิทธิตามขอบังคับของสหกรณ 
  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี    1   ตุลาคม   2550 
 

            (ลงชื่อ)      มงคลวัจน  รุหานนท    
    (นายมงคลวัจน   รุหานนท) 

    ประธานกรรมการ 
    สหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ  จํากัด 



 
หนังสือแจงใหสหกรณทราบกรณีขอโอนการเปนสมาชิก 

 
        เขียนท่ี................................................. 
       วันท่ี.................เดือน.....................พ.ศ............... 
 
เร่ือง ขอโอนสภาพการเปนสมาชิก 
 
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด  
 
สิ่งท่ีสงมาดวย  สําเนาคําสั่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ท่ี................./.................ลงวันท่ี......................................... 
 
  ขาพเจา................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี........................เปนพนักงานยาสูบ 
ประเภท..............................สังกัดกอง...................................สวน.......................................ฝาย........................................... 
ไดรับคําสั่งยายไปปฏิบัติงานในตําแหนง..........................................กอง.................................สํานักงานยาสูบ........................  
หรือสถานีทดลองยาสูบแมโจ หรือโรงอบใบยาเดนชัย ฝายใบยา  มีความประสงคจะโอนสภาพการเปนสมาชิกตามความใน
ขอบังคับของสหกรณ ขอ 35. ไปยังสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ.......................จํากัด  สํานักงานเลขที่........................ 
ถนน.......................ตําบล...........................อําเภอ.....................................จังหวัด.....................................โดยขาพเจาจะได
ย่ืนใบสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ.....................จํากัด ทันทีท่ีเดินทางไปรับงานในสํานักงานยาสูบ
ดังกลาว  หรือภายในวันท่ี........................................................และจะขอใหสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ...............จํากัด 
ติดตอขอรับโอนมายังสหกรณนี้  ภายในกําหนด 60 วัน นับจากวันท่ีโรงงานยาสูบไดสั่งโอนอัตราเงินเดือนของขาพเจาไปจาก
สังกัดเดิม หรือนับแตวันท่ีสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด ไดรับการติดตอจากสหกรณออมทรัพยแหงใหมขอโอน
สภาพการเปนสมาชิกของขาพเจา ถาพนจากน้ีแลว ขาพเจายินยอมใหสหกรณดําเนินการไดตามที่เหน็สมควร 
 
  ฉะน้ัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหตอไปดวย  จักเปนพระคุณยิ่ง 
 

                               ขอแสดงความนับถือ 
 
         (ลงชื่อ)......................................................สมาชิกผูขอโอน 
             (ตัวบรรจง) (......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือขอรับโอนสมาชิก 
       สหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ.............................จํากัด 
ที่............../................... 
       วันที่..................เดือน....................พ.ศ.......................... 
เร่ือง ขอรับโอนสมาชิก 
เรียน ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด 
  ดวย........................................................................สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด เลขทะเบียน
ที่................ซึ่งไดโอนยายมาสังกัดกอง....................................สํานักงานยาสูบ....................................................................หรือสถานี
ทดลองยาสูบแมโจ หรือโรงอบใบยาเดนชัย ฝายใบยา ไดยื่นความจํานงขอสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณนี้  โดยขอใหสหกรณนี้รับ
โอนเงนิคาหุนและชําระหนี้ใหแกสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด  ซ่ึงแจงวามีเงินคาหุนจํานวน........................................บาท 
และเปนหนี้ในฐานะผูกูตามหนังสือกู....................ที่.................../.............................ลงวันที.่....................................................จํานวน
เงินตน.......................................บาท 
  - และหนังสือกู........................ที่................/...................ลงวันที.่........................................................จํานวนเงิน
ตน.............................บาท 
  - รวมเปนเงินตนทั้งส้ิน...................................................บาท แทนตน ในคราวประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่....................คร้ังที่..................../......................เมื่อวันที.่.................................................................ที่ประชุมไดพิจารณามีมตรัิบ 
............................................................................ เขาเปนสมาชิกได 
  สําหรับการโอนเงินคาหุนและการชําระหนี้เงินกูเพียงวันที.่........................................................ซ่ึงมีรายการ ดังนี้.- 

1. มีหนี้จํานวน......................................................................บาท 
2. หักเงินคาหุนจํานวน.........................................................บาท 
3. คงเหลือหนี้จํานวน...........................................................บาท 
สหกรณขอดําเนินการหนี้ที่เหลือ ดังนี้.- 

3.1 ขอชําระหนี้คร้ังเดียวพรอมดอกเบี้ย ภายในเวลาไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับตอบการโอนเปนสมาชิก 
โดยจะโอนเงินจํานวนดังกลาวเขาบัญชีของสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด ขอใหแจงเลขที่บัญชี
เงินฝาก และแจงอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บใหทราบดวย 

3.2 ขอชําระเปน 3 งวด ๆ ละเทากันพรอมดอกเบี้ย ในระหวางวันที่ 1 – 15 ของทุก ๆ เดือน นับแตเดือนที่
ถัดจากการรับโอนสมาชิกเปนตนไป โดยจะดําเนินการเชนเดียวกับขอ 3.1 

4. กรณีที่ไมมีหนี้ ขอใหสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด  โอนเงินคาหุนของสมาชิกรายนี้ จํานวน
......................................บาท (.....................................................................) เขาบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพยช่ือบัญชีสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด เลขทีบ่ัญชี......................................ธนาคาร
.....................................จํากัด สาขา.................................จังหวัด..................................... ดวย 

 
ฉะนั้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและตอบใหสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ............จํากัด ทราบโดยเร็วดวย 

จักขอบคุณยิ่ง  
 
                          ขอแสดงความนับถือ 
 
             (........................................................) 
      ประธานกรรมการ 
          สหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ............................จํากัด 



 
หนังสือตอบรับการโอนสมาชิก 

 
         สหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด 
ท่ี.............../..................... 
             วันท่ี...................เดือน......................พ.ศ.............................. 
 
เร่ือง การโอนสมาชิก 
 
เรียน ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ...........................จํากัด 
 
อางถึง หนังสือท่ี......................./...................ลงวันท่ี............................................. 
 
  ตามหนังสือท่ีอางถึง แจงวา
....................................................................................สมาชิกสหกรณน้ีเลขทะเบียน..................ไดย่ืนความจํานงขอสมัคร
เขาเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ..............................จํากัด  โดยการขอโอนเงินคาหุนจากสหกรณน้ี จํานวน
..................บาท และขอใหสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ...................จํากัด 
ชําระหนี้เงินกูคงเหลือหลังจากหักเงินคาหุนแลว จํานวน.....................................บาท แทนตนน้ัน 
 
  ในคราวประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด  ชุดท่ี............/............... 
เม่ือวันท่ี................................................ท่ีประชุมไดพิจารณาและมีมติใหโอนสภาพสมาชิกของ............................................... 
ไปเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ................................จํากัด และไมขัดของในการโอนเงินคาหุนและการขอชําระ
หนี้ตามเง่ือนไขท่ีกลาวในหนังสือที่อางถึง บัญชีเงินฝากของสหกรณประเภทออมทรัพย  ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยพนักงาน
ยาสูบ จํากัด เลขท่ีบัญช.ี................................ ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาศูนยการประชุมแหงชาติสริิกิตติ์ กรุงเทพมหานคร 
อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิก.................................................. 
 
  ฉะน้ัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
             (........................................................) 
      ประธานกรรมการ 
                      สหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด 

 
         
  


