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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
ระเบียบว่าด้ วยวิธีรับสมัครสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ
พ.ศ. 2560
-----------------อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
ข้ อ 31 – 33 ข้ อ 37 ข้ อ 55 (9) และข้ อ 81 (17) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครัง้ ที่ 11/2560 วันที่ 15
ตุลาคม 2560 จึงกาหนดระเบียบว่าด้ วยวิธีรับสมัครสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบว่าด้ วยวิธีรับสมัครสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ พ.ศ.
2560”
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิก “ระเบียบว่าด้ วยวิธีรับสมัครสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ พ.ศ. 2559”
ข้ อ 4. ในระเบียบนี ้
"ข้ อบังคับ"
หมายถึง "ข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด"
"สหกรณ์"
หมายถึง "สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด"
"คณะกรรมการดาเนินการ" หมายถึง "คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด”
"ผู้จดั การ"
หมายถึง "ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
ข้ อ 5. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก ต้ องยื่นใบสมัครถึงคณะกรรมการดาเนินการ ตามแบบที่
สหกรณ์กาหนด
ข้ อ 6. ผู้ สมั ค รที่ มี อ ายุ เ กิ น 50 ปี บริ บู ร ณ์ ต้ องส่ ง ใบสมั ค รพร้ อมหนั ง สื อ รั บ รองแพทย์ จาก
สถานพยาบาลของทางราชการ หรื อสถานพยาบาลของเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ข้ อ 7. ผู้จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก ต้ องรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินได้ อื่น ๆ ตามที่
สหกรณ์กาหนด
ข้ อ 8. ผู้จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก ที่รับเงินเดือนจากเงินรายได้ ของหน่วยงาน ต้ องปฏิบตั งิ านใน
หน่วยงานนัน้ ๆ มาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี ตดิ ต่อกันโดยอนุโลมให้ นบั ตามปี พทุ ธศักราช
ข้ อ 9. ให้ คณะกรรมการดาเนินการ พิจารณารับสมัคร ผู้มีคณ
ุ สมบัตติ ามข้ อบังคับ ข้ อ 32 และหรื อ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการที่กาหนดการรับสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก พร้ อมทังก
้ าหนดเลขทะเบียน
สมาชิก ในคราวประชุมประจาเดือนของคณะกรรมการดาเนินการ
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ในการรับสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกตามความในวรรคแรก คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบหมายให้
ผู้จดั การ เป็ นผู้ดาเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติแทนคณะกรรมการดาเนินการ และให้ ผ้ สู มัครลง
ลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก แล้ วนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการอนุมตั ิแล้ ว ให้ เรี ยกเก็บชาระค่าหุ้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าโดยการหัก ณ ที่
จ่าย และให้ แจ้ งการรับสมาชิกเข้ าใหม่ในรอบปี ให้ ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ข้ อ 10. ผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกต้ องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ า คนละ 100 บาท ผู้สมัครที่เคยเป็ น
สมาชิกสหกรณ์นี ้หรื อสมาชิกที่โอนมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ต้ องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ า คนละ 200
บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้ านี ้ ถือเป็ นรายได้ ของสหกรณ์ จะเรี ยกคืนไม่ได้
ข้ อ 11. เมื่อผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิก ได้ ชาระค่าหุ้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า และลงลายมือชื่อในทะเบียน
สมาชิกแล้ ว จึงให้ ถือว่าผู้นนได้
ั ้ สิทธิในฐานะสมาชิก
สมาชิกต้ องปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับ ระเบียบ มติของที่ประชุมใหญ่ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ทุกประการ
ข้ อ 12. สมาชิกตามข้ อ 11 หากถึงแก่กรรมภายใน 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ริ ับ
เป็ นสมาชิกและเรี ยกเก็บเงินสะสมค่าหุ้นได้ แล้ ว ด้ วยสาเหตุตอ่ ไปนี ้
(1) โรคทางสมองหรื อระบบประสาท
(2) บ้ วนเป็ นเลือด วัณโรค โรคหืดหอบ โรคปอดอักเสบ หรื อโรคใดโรคหนึง่ เกี่ยวกับปอดหรื อระบบ
หายใจ
(3) อาการเจ็บหน้ าอก ความดันโลหิตสูง พรายย ้า โรคเลือด เส้ นเลือด หรื อโรคหัวใจ
(4) โรคเกี่ยวกับตับ ถุงน ้าดี กระเพาะอาหารหรื อลาไส้ ท้ องมาน (มีน ้าในช่องท้ อง) โรคในช่องท้ อง
(5) โรคไต โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
(6) โรคเบาหวาน
(7) โรคมะเร็ง เนื ้องอก
(8) ภูมิค้ มุ กันบกพร่อง
สหกรณ์ขอสงวนสิทธิในการงดจ่ายเงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือใดๆ เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ วา่ การถึงแก่
กรรมนันมี
้ สาเหตุที่เกิดหลังจากการเข้ าเป็ นสมาชิกแล้ ว
ข้ อ 13. สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่อาศัย ต้ องแจ้ งให้ สหกรณ์ทราบ
ภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง
ข้ อ 14. สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี ้
(1) ตาย
(2) วิกลจริต
(3) ลาออกจากสหกรณ์
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(4) ต้ องคาพิพากษาให้ ล้มละลาย
(5) ขาดคุณสมบัตขิ ้ อหนึง่ ข้ อใดตามข้ อบังคับของสหกรณ์ข้อ 32
(6) ถูกให้ ออกจากสหกรณ์
(7) ถูกให้ ออกจากราชการหรื องานประจาตามข้ อบังคับของสหกรณ์ข้อ 32 (3) โดยมีความผิด
ข้ อ 15. การลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีพนั ธะต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ก้ หู รื อผู้ค ้าประกันอาจ
ลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังหนังสือถึงสหกรณ์ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้
สอบสวนพิจารณา เห็นว่าเป็ นการชอบด้ วยระเบียบและอนุญาตแล้ ว จึงให้ ถือว่าลาออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดาเนินการ อาจมอบหมายให้ กรรมการดาเนินการคนใดคนหนึง่ หรื อหลายคน หรื อ
ผู้จดั การ สอบสวน แล้ วให้ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อพิจารณาตามวรรคแรก
ข้ อ 16. สมาชิกอาจถูกให้ ออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี ้
(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกหรื อไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ าหรื อไม่ชาระเงินค่าหุ้น
แรกเข้ า
(2) จงใจฝ่ าฝื นข้ อบังคับ หรื อระเบียบ หรื อมติของคณะกรรมการดาเนินการ หรื อประพฤติ หรื อ
กระทาการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้ เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สจุ ริ ต หรื อแสดงตนเป็ นปฏิปักษ์ตอ่ สหกรณ์
หรื อทาให้ เสื่อมเสียชื่อเสียง หรื อประโยชน์ของสหกรณ์ ไม่วา่ โดยประการใดๆ
(3) นาเงินกู้ไปใช้ ผิดความมุง่ หมายที่ให้ เงินกู้นนั ้
(4) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรื อขาดส่งรวมถึงหกงวด ทังนี
้ ้ โดยมิได้ รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
(5) ค้ างส่งเงินชาระหนี ้ไม่วา่ เงินต้ นหรื อดอกเบี ้ย เป็ นเวลาถึงสองเดือนติดต่อกัน หรื อผิดนัดการส่ง
เงินงวดชาระหนี ้ดังว่านันถึ
้ งสามคราว สาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
(6) ไม่จดั การแก้ ไขหลักประกัน(สาหรับเงินกู้) ที่เกิดบกพร่องให้ คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(7) ไม่ให้ ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี ้สินของตนแก่สหกรณ์ เมื่อสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก หรื อเมื่อจะก่อ
ความผูกพันต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ก้ หู รื อผู้ค ้าประกัน หรื อเมื่อมีความผูกพันในหนี ้สินต่อ
สหกรณ์อยูแ่ ล้ ว
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้ สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้ างต้ น
และได้ ลงมติให้ สมาชิกออกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม แห่งจานวนกรรมการดาเนินการที่มา
ประชุม ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนันถู
้ กให้ ออกจากสหกรณ์ และให้ สหกรณ์มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ นู นทราบภายใน
ั้
สามสิบวันนับแต่วนั ที่มีมติให้ ออกจากสหกรณ์ ผู้ถกู ให้ ออกมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ตอ่ ที่ประชุมใหญ่ โดยผ่าน
คณะกรรมการดาเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง ถ้ าที่ประชุมใหญ่ยงั ไม่ได้ วินิจฉัยให้ ถือว่าผู้นนั ้
ยังเป็ นสมาชิกอยู่ แต่คณะกรรมการดาเนินการอาจจากัดสิทธิตามที่เห็นสมควรได้
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คาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้ ถือเป็ นที่สดุ
ข้ อ 17. การขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุ
ใด ๆ ให้ คณะกรรมการดาเนินการขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก แล้ วเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไป
ทราบ โดยเฉพาะการให้ ออกต้ องชี ้แจงเหตุผลด้ วย
กรณีที่สมาชิกผู้ถกู ให้ ออกได้ ยื่นอุทธรณ์ภายในเวลาที่กาหนดไว้ ในข้ อ 16 ให้ รอการขีดชื่อไว้ ก่อนจนกว่า
จะทราบข้ อวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่
ข้ อ 18. สมาชิกที่โอนหรื อย้ าย หรื อออกจากราชการหรื องานประจาตามข้ อบังคับ ข้ อ 3 (5) โดยไม่มี
ความผิด (เว้ นแต่ออก เพราะตาย หรื อวิกลจริ ต หรื อต้ องคาพิพากษาให้ ล้มละลาย) ถ้ ามิได้ ลาออกจากสหกรณ์
ด้ วย ก็ให้ ถือว่าคงเป็ นสมาชิกอยู่ โดยมิต้องส่งเงินค่าหุ้นตามเกณฑ์ของเงินได้ รายเดือนของสมาชิกต่อไปอี กก็ได้
แต่สมาชิกเช่นนี ้ให้ มีเงินกู้ได้ ไม่เกินร้ อยละเก้ าสิบแห่งค่าหุ้นที่ตนมีอยูใ่ นสหกรณ์ หรื อตามระเบียบว่าด้ วยว่าด้ วย
การให้ เงินกู้พิเศษเพื่อสมาชิกที่รับบานาญ โอนหรื อย้ าย
ข้ อ 19. สมาชิกสหกรณ์ ที่ยงั มีสถานะเป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น หรื อไปสมัครเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นในภายหลัง ให้ ถือว่าขาดคุณสมบัติของสมาชิก ตามข้ อบังคับ ข้ อ 32 และไม่มีสิทธิได้ รับ
สวัสดิการใด ๆ จากสหกรณ์นี ้
ข้ อ 20. สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ ถ้ ามีหนี ้สินของตนซึง่ ต้ องรับผิดชอบต่อสหกรณ์
โดยตรง ต้ องชาระหนี ้สินนัน้ โดยสิ ้นเชิงทันที ในการนี ้สหกรณ์มีอานาจหักจานวนเงินซึง่ สหกรณ์จะต้ องจ่ายแก่
สมาชิกเพื่อชาระหนี ้สินดังกล่าวได้
ข้ อ 21. ผู้ที่ลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ไปแล้ ว หากประสงค์จะสมัครเป็ นสมาชิกใหม่ ต้ องลาออกไป
แล้ วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อบังคับ ข้ อ 32
ข้ อ 22. คณะกรรมการดาเนินการทรงไว้ ซงึ่ อานาจและสิทธิที่จะดาเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์แห่งระเบียบนี ้

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560
ลงชื่อ
(นายธาดาศักดิ์ วชิรปรี ชาพงษ์ )
ประธานกรรมการ
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