
ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด 

วาดวยสมาชิกสมทบ พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 

เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด  เปนไปตามขอบังคับ

สหกรณ พ.ศ.  ๒๕๕๓ โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ ๗๙(๘)  และขอ ๑๐๗ (๑๐)  แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด พ.ศ.  ๒๕๕๓  ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี ๒๑ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 

เม่ือวันท่ี  ๒๓   กันยายน     ๒๕๕๘ ไดกําหนดระเบียบฯ วาดวยสมาชิกสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑.  ระเบียบน้ีเรียกวา "ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด  วาดวย 

สมาชิกสมทบ พ.ศ.  ๒๕๕๘" 

ขอ ๒.  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี  ๑  ตุลาคม   ๒๕๕๘  เปนตนไป 

ขอ ๓.  ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ”       หมายถึง   สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จํากัด 

  “สมาชิกสมทบ”       หมายถึง   บุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีกําหนดไวในขอ  ๔.  ของระเบียบน้ี 

  “คณะกรรมการ”       หมายถึง    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

              เฉลิมพระเกียรติ  จํากัด 

“ประธานกรรมการ”  หมายถึง    ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 

                หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จํากัด 

 

หมวด  ๑ 

ขอกําหนดทั่วไป 

 

  ขอ  ๔.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

(๑)   เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(๒)  เปนบุคคลธรรมดา  และบรรลุนิติภาวะ 

(๓)  เปนผูมีความประพฤติดีงาม 

(๔)  เปนผูท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

(๕)  มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืน ท่ีมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 
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หมวด  ๒ 

การเขาเปนสมาชิกสมทบ 

 

ขอ ๕.  ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ  ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว    

เม่ือคณะกรรมการไดพิจารณาเห็นวา  ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามท่ีกําหนดในขอ ๔. ท้ังเห็นเปนการสมควรแลว 

ก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได  และตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระคาธรรมเนียม

แรกเขาและคาหุนตามท่ีจะถือครบถวน 

ขอ ๖.  ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาหลังจากคณะกรรมการอนุมัติให

สมัครเขาเปนสมาชิกสมทบแลว   เปนจํานวนเงิน  ๑๐๐.๐๐  บาท  (หน่ึงรอยบาทถวน) เวนแตสมาชิกสมทบท่ีลาออกและ

ประสงคจะสมัครใหมจะตองเสียคาธรรมเนียมเขาใหม  เปนจํานวนเงิน  ๕๐๐.๐๐  บาท (หารอยบาทถวน) คาธรรมเนียม 

แรกเขาน้ีใหถือวาเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ 

เม่ือสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

ขอ ๗.  รายการท้ังปวงท่ีปรากฏในใบสมัครเปนสมาชิกสมทบ ใหถือวาเปนเง่ือนไขท่ีผูสมัครจะตองปฏิบัติตาม

เพื่อคณะกรรมการจะใชประกอบการพิจารณารับผูสมัครใหเปนสมาชิกสมทบ 

 

หมวด  ๓ 

สิทธิและหนาที่ของสมาชิกสมทบ 

 

 ขอ ๘. เม่ือคณะกรรมการพิจารณา รับเขาเปนสมาชิกสมทบ และขึ้นทะเบียนสมาชิกสมทบแลว ผูสมัครจึงจะ

ไดสมาชิกภาพ  และมีสิทธิและหนาท่ีของสมาชิกสมทบ ดังน้ี 

(๑)   ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

(๒)  สงเสริม  สนับสนุน และรวมมือกับคณะกรรมการพัฒนากิจการสหกรณใหเจริญรุงเรือง 

           เปนองคกรท่ีเขมแข็ง 

(๓)  เขารวมสังเกตการณในท่ีประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณ  แตไมมีสิทธิในการเสนอชื่อ 

           เปนองคประชุมใหญ  การออกเสียงในเรื่องใดๆ หรือเปนคณะกรรมการ 

(๔)  รับบริการทางวิชาการ  และใชบริการดานอ่ืน  ๆ  ของสหกรณได 

(๕)  ตองชําระคาหุนครั้งแรกท่ีเขาเปนสมาชิกไมนอยกวา  ๑,๐๐๐.๐๐  บาท  (หน่ึงพันบาทถวน)   

        และจะซื้อหุนเพิ่มอีกเม่ือใดก็ได  ท้ังน้ีสมาชิกสมทบ คนหน่ึงจะมีทุนเรือนหุนในสหกรณได 

           ไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (สองลานบาทถวน)  นอกเหนือจากเกณฑท่ีกําหนดน้ี 

           ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการ 

(๖)  ฝากเงินกับสหกรณไดทุกประเภท  ท้ังน้ีวงเงินฝากทุกประเภทในสหกรณรวมกันตองไมเกิน   

                      ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (สองลานบาทถวน) 

(๗)  กูเงินไดไมเกินรอยละ  ๙๐  ของหุนสะสมหรือเงินฝากท่ีสมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณ 

(๘)  ไดรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนตามมติท่ีประชุมใหญ 
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ขอ  ๙.  เม่ือคณะกรรมการ เห็นวาสมควรจัดใหบริการใดแกสมาชิกสมทบตามสิทธิ  แตท้ังน้ีตองไมเกินสิทธิ

และหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในขอ ๘. 

 

หมวด  ๔ 

การชําระคาหุน 

 

ขอ ๑๐. เม่ือคณะกรรมการพิจารณา รับเขาเปนสมาชิกสมทบแลว  สมาชิกสมทบตองชําระเงินคาหุนครั้งแรก 

ท่ีเขาเปนสมาชิกไมนอยกวา  ๑,๐๐๐.๐๐  บาท  (หน่ึงพันบาทถวน)   

ขอ ๑๑.  สมาชิกสมทบจะขอซื้อหุนเพิ่มขึ้นอีกเม่ือใดก็สามารถทําได  แตจํานวนหุนสะสมท้ังหมดตองไมเกิน

กําหนด  ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (สองลานบาทถวน)   

 

หมวด  ๕ 

การใหบริการเงินฝาก 

 

ขอ ๑๒. สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินออมทรัพย เงินฝากออมทรัพยพิเศษ เงินฝากประจํา หรือเงินฝากโครงการ

ประเภทตาง ๆ ได  ท้ังน้ีใหนําระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด วาดวยเงินรับฝาก

หรือโครงการเงินฝากประเภทตาง ๆ  ท่ีถือใชอยูมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๓.  สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินทุกประเภทรวมกันไมเกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (สองลานบาทถวน)   

 

หมวด  ๖ 

การใหบริการเงินกู 

 

ขอ  ๑๔. การกูเงินของสมาชิกสมทบใหกูไดไมเกินรอยละ ๙๐ ของคาหุนสะสม หรือเงินฝากท่ีสมาชิกสมทบ  

ผูน้ันมีอยูในสหกรณ 

             ขอ  ๑๕.  เม่ือคณะกรรมการอนุมัติเงินใหกูแกสมาชิก ผูกูตองเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิตม่ันคง  

เกษียณม่ังคั่ง  โดยสหกรณจะหักเงินกูจํานวนรอยละ ๐.๕๐  จากเงินกูคงเหลือท่ีไดรับ  เขาบัญชีเงินฝากดังกลาว 

ขอ  ๑๖.  การชําระหน้ีเงินกู  สมาชิกสมทบตองสงเงินงวดชําระหน้ี  ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๑๗. ในระหวางท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุดลง  หามมิใหเจาหน้ีของสมาชิกใชสิทธิเรียกรองหรือ

อายัดคาหุนของสมาชิกผูน้ัน  และเม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนท่ีสมาชิกมีอยู

มาหักกลบหน้ีท่ีสมาชิกผูกพันตองชําระหน้ีแกสหกรณได  และใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหน้ีบุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคา

หุนน้ัน 

ขอ  ๑๘.  เงินงวดชําระหน้ีสําหรับเงินกู  ดอกเบ้ียเงินกู  และการเรียกคืนเงินกู  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด วาดวยการใหเงินกูและดอกเบ้ียเงินกู ท่ีใชอยูมาใชบังคับ

โดยอนุโลม 
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หมวด  ๗ 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

 

ขอ ๑๙.  สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพ  เพราะเหตุใด ๆ  ดังตอไปน้ี 

(๑)  ตาย 

(๒)  เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 

(๓)  ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 

(๔)  ลาออกจากสหกรณ  และไดรับอนุญาตแลว 

(๕)  ถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับ 

ขอ  ๒๐.  สมาชิกสมทบอาจลาออกจากสหกรณได  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ  และ

เม่ือคณะกรรมการ ไดพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว   จึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

ขอ  ๒๑.  สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุใด ๆ  ดังตอไปน้ี 

(๑)  ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 

(๒)  ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 

(๓)  ไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคําสั่งของสหกรณ 

(๔)  แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ 

ขอ  ๒๒.  ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดใหคณะกรรมการ ถอนชื่อสมาชิกออก

จากทะเบียนสมาชิก 

ขอ  ๒๓. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพตามขอ ๑๙. (๑) (๒) และ (๔) สหกรณ

จะจายคืนคาหุน เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอน คาหุนของสมาชิก

สมทบซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พรอมดวยเงินปนผล  และเงินเฉล่ียคืนคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืน

ใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนน้ันผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืน 

สําหรับปท่ีออกน้ันหรือจะเรียกใหจายคืน หลังจากวันสิ้นปทางบัญชีท่ีออก  โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนสําหรับ

ปท่ีออกน้ันดวย  ในเม่ือท่ีประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปน้ันแลวก็ไดสุดแตจะเลือก  

สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียน้ัน สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 

ถาในปใด จํานวนคาหุนท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุน

ของสหกรณตามท่ีมีอยูในวันตนปน้ัน  คณะกรรมการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ

รายตอไปในปน้ันไวจนถึงปทางบัญชีใหม 

ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ ๑๙. (๓) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก  

เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคางจาย  บรรดาท่ีสมาชกิสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย 

ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ  ๑๙. (๕)  สหกรณจะจายคาหุนเงินปนผลและ

เงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคางจาย      บรรดาท่ีสมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควรโดยไมมีเงิน

ปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนต้ังแตประจําปท่ีออกจากสหกรณ   หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นป   
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โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนในปน้ัน ภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได  สวน

เงินรับฝากและดอกเบ้ียน้ัน สหกรณจะจายใหตามระเบียบฯ ของสหกรณ 

ขอ ๒๔. ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบตามขอ ๒๓.  สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิก

สมทบตองรับผิดตอสหกรณออกกอนได 

 

หมวด  ๘ 

เบ็ดเตล็ด 

 

ขอ  ๒๕.  สมาชิกสมทบคนใดมีการเปล่ียนแปลงในเรื่องชื่อ  สัญชาติ  และท่ีอยู  ตองแจงใหสหกรณทราบ 

ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 ขอ ๒๖.  สมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือต้ังบุคคลหน่ึงหรือหลายคนเพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมีอยู

ในสหกรณเม่ือตนตายน้ันมอบใหสหกรณถือไว หนังสือต้ังผูรับโอนประโยชน ดังวาน้ีตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 

ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน  หรือเปล่ียนแปลงการต้ังผูรับโอนประโยชนท่ีไดทําไวแลว  ก็ตองทําเปน

หนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว 

เม่ือสมาชิกสมทบตาย  ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ  และสหกรณจะ

จายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล  เงินเฉล่ียคืน  และเงินผลประโยชนหรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบผูตายมีอยู

ในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดต้ังไว หรือถามิไดต้ังไว  ก็คืนใหแกบุคคลท่ีไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนท่ี

พอใจคณะกรรมการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวน้ัน   

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนใหสหกรณภายในกําหนดหน่ึงป

นับแตวันท่ีสมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ   โดยใหแนบสําเนามรณบัตรท่ีทางราชการออกใหแสดงวา

สมาชิกสมทบน้ันๆ  ถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย  เม่ือคณะกรรมการไดพิจารณาและอนุมัติแลว   

สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน   ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงิน

ผลประโยชน  หรือผูท่ีมีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนท่ีสมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เม่ือพนกําหนด

อายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณท้ังสิ้น 

ขอ ๒๗.  ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี  ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนท่ีสุด 

  

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

         นิก  สุนทรธัย  

               ( ผูชวยศาสตราจารยนิก  สุนทรธัย ) 

                                                 ประธานคณะกรรมการ 

                                                     สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด 


