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Member       

 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 

ระเบียบว่าด้วยวิธีรับสมคัรสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ 
พ.ศ. 2560 

------------------ 
 

อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   จ ากดั    
ข้อ 31 – 33 ข้อ 37 ข้อ 55 (9) และข้อ 81 (17) ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ครัง้ท่ี 11/2560 วนัท่ี 15 
ตลุาคม 2560 จงึก าหนดระเบียบวา่ด้วยวิธีรับสมคัรสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ข้อ  1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบว่าด้วยวิธีรับสมคัรสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ พ.ศ. 
2560” 
 ข้อ  2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 

ข้อ  3. ให้ยกเลิก “ระเบียบว่าด้วยวิธีรับสมคัรสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ พ.ศ. 2559” 
ข้อ  4.  ในระเบียบนี ้

"ข้อบงัคบั" หมายถึง "ข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั" 
"สหกรณ์" หมายถึง "สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั" 
"คณะกรรมการด าเนินการ" หมายถึง "คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั” 
"ผู้จดัการ" หมายถึง "ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 

ข้อ  5. ผู้ประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิก ต้องย่ืนใบสมคัรถึงคณะกรรมการด าเนินการ ตามแบบท่ี
สหกรณ์ก าหนด 

ข้อ  6.  ผู้ สมัคร ท่ีมีอายุเ กิน 50 ปีบริบูรณ์  ต้องส่งใบสมัครพร้อมหนังสือรับรองแพทย์ จาก
สถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลของเอกชนท่ีกระทรวงสาธารณสขุก าหนด 

ข้อ  7. ผู้จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิก ต้องรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินได้อ่ืน ๆ ตามท่ี
สหกรณ์ก าหนด  

ข้อ  8. ผู้จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิก ท่ีรับเงินเดือนจากเงินรายได้ของหนว่ยงาน ต้องปฏิบตังิานใน 
หนว่ยงานนัน้ ๆ มาแล้วไมน้่อยกวา่ 5 ปีตดิตอ่กนัโดยอนโุลมให้นบัตามปีพทุธศกัราช 
 ข้อ  9. ให้คณะกรรมการด าเนินการ พิจารณารับสมคัร ผู้ มีคณุสมบตัติามข้อบงัคบั ข้อ 32 และหรือ
ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการด าเนินการท่ีก าหนดการรับสมคัรเข้าเป็นสมาชิก พร้อมทัง้ก าหนดเลขทะเบียน
สมาชิก ในคราวประชมุประจ าเดือนของคณะกรรมการด าเนินการ  
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 ในการรับสมคัรเข้าเป็นสมาชิกตามความในวรรคแรก  คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้
ผู้จดัการ เป็นผู้ด าเนินการรับสมคัรและตรวจสอบคณุสมบตัิแทนคณะกรรมการด าเนินการ และให้ผู้สมคัรลง
ลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก แล้วน าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

เม่ือคณะกรรมการด าเนินการอนมุตัิแล้ว ให้เรียกเก็บช าระคา่หุ้น คา่ธรรมเนียมแรกเข้าโดยการหกั ณ ท่ี
จา่ย และให้แจ้งการรับสมาชิกเข้าใหมใ่นรอบปี ให้ท่ีประชมุใหญ่คราวถดัไปทราบ  
 ข้อ  10. ผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกต้องช าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้า คนละ 100 บาท ผู้สมคัรท่ีเคยเป็น
สมาชิกสหกรณ์นีห้รือสมาชิกท่ีโอนมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน ต้องช าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้า คนละ 200 
บาท คา่ธรรมเนียมแรกเข้านี ้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไมไ่ด้ 
 ข้อ  11. เม่ือผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิก ได้ช าระคา่หุ้น คา่ธรรมเนียมแรกเข้า และลงลายมือช่ือในทะเบียน
สมาชิกแล้ว จงึให้ถือวา่ผู้นัน้ได้สิทธิในฐานะสมาชิก 
 สมาชิกต้องปฏิบตัติามข้อบงัคบั ระเบียบ มตขิองท่ีประชมุใหญ่ และมตขิองท่ีประชมุคณะกรรมการ
ด าเนินการ ทกุประการ 
 ข้อ 12. สมาชิกตามข้อ 11 หากถึงแก่กรรมภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัรัิบ
เป็นสมาชิกและเรียกเก็บเงินสะสมคา่หุ้นได้แล้ว ด้วยสาเหตตุอ่ไปนี ้

(1) โรคทางสมองหรือระบบประสาท 
(2) บ้วนเป็นเลือด วณัโรค โรคหืดหอบ โรคปอดอกัเสบ หรือโรคใดโรคหนึง่เก่ียวกบัปอดหรือระบบ

หายใจ 
(3) อาการเจ็บหน้าอก ความดนัโลหิตสงู พรายย า้ โรคเลือด เส้นเลือด หรือโรคหวัใจ 
(4) โรคเก่ียวกบัตบั ถงุน า้ดี กระเพาะอาหารหรือล าไส้ ท้องมาน (มีน า้ในช่องท้อง) โรคในช่องท้อง 
(5) โรคไต โรคระบบทางเดินปัสสาวะ 
(6) โรคเบาหวาน 
(7) โรคมะเร็ง เนือ้งอก 
(8) ภมูิคุ้มกนับกพร่อง 

 สหกรณ์ขอสงวนสิทธิในการงดจา่ยเงินสวสัดกิารและเงินชว่ยเหลือใดๆ เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่การถึงแก่
กรรมนัน้มีสาเหตท่ีุเกิดหลงัจากการเข้าเป็นสมาชิกแล้ว 

ข้อ 13. สมาชิกคนใดมีการเปล่ียนแปลง ช่ือ ช่ือสกลุ สญัชาติ และท่ีอยู่อาศยั ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ภายในสามสิบวนั นบัแตว่นัท่ีเปล่ียนแปลง 
 ข้อ 14. สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตใุด ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตาย 
(2) วิกลจริต 
(3) ลาออกจากสหกรณ์ 
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(4) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ขาดคณุสมบตัข้ิอหนึง่ข้อใดตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ข้อ 32 
(6) ถกูให้ออกจากสหกรณ์ 
(7) ถกูให้ออกจากราชการหรืองานประจ าตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ข้อ 32 (3) โดยมีความผิด 

ข้อ 15. การลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกผู้ไมมี่พนัธะตอ่สหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค า้ประกนัอาจ 
ลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัหนงัสือถึงสหกรณ์ เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณา เห็นวา่เป็นการชอบด้วยระเบียบและอนญุาตแล้ว จงึให้ถือวา่ลาออกจากสหกรณ์ได้ 
         คณะกรรมการด าเนินการ อาจมอบหมายให้กรรมการด าเนินการคนใดคนหนึง่หรือหลายคน หรือ
ผู้จดัการ สอบสวน แล้วให้เสนอท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือพิจารณาตามวรรคแรก 
 ข้อ 16. สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์ เพราะเหตใุดๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ไมล่งลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกหรือไมช่ าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้าหรือไมช่ าระเงินคา่หุ้น
แรกเข้า 

(2) จงใจฝ่าฝืนข้อบงัคบั หรือระเบียบ หรือมตขิองคณะกรรมการด าเนินการ หรือประพฤติ หรือ
กระท าการใด ๆ อนัเป็นเหตใุห้เห็นวา่ไมซ่ื่อสตัย์สจุริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ตอ่สหกรณ์ 
หรือท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียง หรือประโยชน์ของสหกรณ์ ไมว่า่โดยประการใดๆ 

(3) น าเงินกู้ ไปใช้ผิดความมุง่หมายท่ีให้เงินกู้นัน้ 
(4) ขาดสง่เงินคา่หุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดตอ่กนั หรือขาดส่งรวมถึงหกงวด ทัง้นี ้โดยมิได้รับ

อนญุาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 
(5) ค้างสง่เงินช าระหนีไ้มว่า่เงินต้นหรือดอกเบีย้ เป็นเวลาถึงสองเดือนติดตอ่กนั หรือผิดนดัการสง่

เงินงวดช าระหนีด้งัวา่นัน้ถึงสามคราว ส าหรับเงินกู้ รายหนึ่ง ๆ 
(6) ไมจ่ดัการแก้ไขหลกัประกนั(ส าหรับเงินกู้ ) ท่ีเกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(7) ไมใ่ห้ข้อความจริงเก่ียวกบัหนีส้ินของตนแก่สหกรณ์ เม่ือสมคัรเข้าเป็นสมาชิก หรือเม่ือจะก่อ

ความผกูพนัตอ่สหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค า้ประกนั หรือเม่ือมีความผกูพนัในหนีส้ินตอ่
สหกรณ์อยูแ่ล้ว 

 เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏวา่สมาชิกมีเหตใุด ๆ ดงักล่าวข้างต้น 
และได้ลงมตใิห้สมาชิกออกด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม แหง่จ านวนกรรมการด าเนินการท่ีมา
ประชมุ ก็เป็นอนัถือว่าสมาชิกนัน้ถกูให้ออกจากสหกรณ์ และให้สหกรณ์มีหนงัสือแจ้งให้ผู้นัน้ทราบภายใน
สามสิบวนันบัแตว่นัท่ีมีมตใิห้ออกจากสหกรณ์ ผู้ถกูให้ออกมีสิทธ์ิย่ืนอทุธรณ์ตอ่ท่ีประชมุใหญ่ โดยผา่น
คณะกรรมการด าเนินการภายในสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง ถ้าท่ีประชมุใหญ่ยงัไมไ่ด้วินิจฉยัให้ถือว่าผู้นัน้
ยงัเป็นสมาชิกอยู ่แตค่ณะกรรมการด าเนินการอาจจ ากดัสิทธิตามท่ีเห็นสมควรได้ 
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 ค าวินิจฉัยของท่ีประชมุใหญ่ให้ถือเป็นท่ีสดุ 
 ข้อ 17. การขีดช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตุ 
ใด ๆ ให้คณะกรรมการด าเนินการขีดช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก แล้วเสนอให้ท่ีประชมุใหญ่คราวถดัไป
ทราบ โดยเฉพาะการให้ออกต้องชีแ้จงเหตผุลด้วย 
 กรณีท่ีสมาชิกผู้ถกูให้ออกได้ย่ืนอทุธรณ์ภายในเวลาท่ีก าหนดไว้ในข้อ 16 ให้รอการขีดช่ือไว้ก่อนจนกวา่
จะทราบข้อวินิจฉยัของท่ีประชมุใหญ่ 
 ข้อ 18. สมาชิกท่ีโอนหรือย้าย หรือออกจากราชการหรืองานประจ าตามข้อบงัคบั ข้อ 3 (5) โดยไมมี่
ความผิด (เว้นแตอ่อก เพราะตาย หรือวิกลจริต หรือต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย) ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์
ด้วย ก็ให้ถือวา่คงเป็นสมาชิกอยู ่โดยมิต้องสง่เงินคา่หุ้นตามเกณฑ์ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกตอ่ไปอีกก็ได้ 
แตส่มาชิกเชน่นีใ้ห้มีเงินกู้ ได้ไมเ่กินร้อยละเก้าสิบแหง่คา่หุ้นท่ีตนมีอยูใ่นสหกรณ์ หรือตามระเบียบวา่ด้วยว่าด้วย
การให้เงินกู้พิเศษเพ่ือสมาชิกท่ีรับบ านาญ โอนหรือย้าย 
 ข้อ 19. สมาชิกสหกรณ์ ท่ียงัมีสถานะเป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน หรือไปสมคัรเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนในภายหลงั ให้ถือวา่ขาดคณุสมบตัิของสมาชิก ตามข้อบงัคบั ข้อ 32 และไมมี่สิทธิได้รับ
สวสัดกิารใด ๆ จากสหกรณ์นี ้

ข้อ 20. สมาชิกท่ีออกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตใุดๆ ถ้ามีหนีส้ินของตนซึง่ต้องรับผิดชอบตอ่สหกรณ์
โดยตรง ต้องช าระหนีส้ินนัน้ โดยสิน้เชิงทนัที ในการนีส้หกรณ์มีอ านาจหกัจ านวนเงินซึง่สหกรณ์จะต้องจา่ยแก่
สมาชิกเพ่ือช าระหนีส้ินดงักล่าวได้ 
 ข้อ 21. ผู้ ท่ีลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ไปแล้ว หากประสงค์จะสมคัรเป็นสมาชิกใหม่ ต้องลาออกไป
แล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี และมีคณุสมบตัิตามข้อบงัคบั ข้อ 32    
 ข้อ 22. คณะกรรมการด าเนินการทรงไว้ซึง่อ านาจและสิทธิท่ีจะด าเนินการใดๆ   เพ่ือให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์แหง่ระเบียบนี ้
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