
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที่  59/2562 

 เรื่อง แนวปฏิบัติการลาออกจากการเป็นสมาชิก/สมาชิกสมทบ 
………………….………………… 

 
 เพื่อให้การลาออกจากการเปน็สมาชิก หรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

จ ากัด  เป็นไปตามเงือ่นไขที่ข้อบงัคับสหกรณ์ฯ ก าหนด และเพือ่เป็นบรรทัดฐานและมาตรฐาน ตลอดจนการค านึงถึง 
ความม่ันคงของสหกรณ์ฯ เป็นส าคัญ  คณะกรรมการด าเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562  เม่ือวันที่  31  
พฤษภาคม พ.ศ. 2562  มีมติเหน็ชอบก าหนดแนวปฏิบัติการลาออกจากการเปน็สมาชิก/สมาชิกสมทบ  จึงได้ออก
ประกาศไว้ดังนี ้
 ข้อ 1   ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง  แนวปฏิบัติ            
การลาออกจากการเป็นสมาชิก/สมาชิกสมทบ” 
 ข้อ 2   ประกาศนี้ให้ใช้บงัคบัตั้งแตว่ันถัดจากวันที่คณะกรรมการด าเนินการมีมติเป็นต้นไป 
 ข้อ 3   การลาออก  หมายถึง การที่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบได้แสดงความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษร            
ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  และสหกรณ์ฯ ได้ด าเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ตามที่
ก าหนดไปแล้วนั้น เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกัน การปิดบญัชีเงินฝาก หรืออื่น ๆ ในส่วนที่เก่ียวข้องเรียบร้อย
แล้ว  ให้ถือว่าสมาชิกผู้น้ันลาออกจากสหกรณ์ฯ ส าหรับการจา่ยคืนค่าหุ้นให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
ด าเนินการหรือผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายอนุมัติจึงจะมีสิทธิจ่ายคืนค่าหุ้นต่อไป 
   การลาออกตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นกระบวนการหน่ึงของข้อ 40(2) หรือขอ้ 54(2)                  
แห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ แล้วแตก่รณี 
 ข้อ 4   ผู้ที่ประสงค์ลาออกจากการเป็นสมาชิก/สมาชิกสมทบสหกรณ์ฯ ให้แจ้งความจ านงเป็น                         
ลายลักษณ์อักษรต่อสหกรณ์ฯ ตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด 
 ข้อ 5   สมาชิก/สมาชิกสมทบ ไม่มีภาระค้ าประกันและไม่มีภาระหน้ี ก าหนดดังนี้ 

(1) กรณีท่ีมูลค่าหุ้นไม่เกิน 500,000  บาท  เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติให้ลาออกและจ่ายคืนค่าหุ้น   
(2) กรณีท่ีมูลค่าหุ้นตั้งแต่  500,001  บาทขึ้นไป  ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการอนุมัติให้ลาออก 

และจ่ายคืนค่าหุ้น  ซ่ึงจะเสนอเป็นรายเดือน(ซึ่งจะประชุมสัปดาห์สุดท้ายของเดือน) และจะจ่ายคืนค่าหุ้น
ภายหลังจากได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

(3) ให้สิทธิปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับสหกรณ์ฯ ก่อนได้รับอนุมัติตามข้อ 5(1) หรือ ข้อ 5(2) แล้วแต่กรณี 
 

 ข้อ 6 สมาชิก/สมาชิกสมทบ  ไม่มีภาระค้ าประกัน  และมีภาระหน้ีน้อยกว่ามูลค่าหุ้น ก าหนดดังนี ้
(1) กรณีท่ีมูลค่าหุ้นท่ีได้รับสุทธิไม่เกิน 500,000  บาท (มูลค่าหุ้นหักดอกเบี้ยค้าง และหน้ีท้ังจ านวน)  

เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติให้ลาออกและจ่ายคืนค่าหุ้น   
(2) กรณีท่ีมูลค่าหุ้นท่ีได้รับสุทธิตั้งแต ่500,001  บาทขึ้นไป (มูลค่าหุ้นหักดอกเบี้ยค้าง และหน้ีท้ังจ านวน)             

ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการอนุมัติให้ลาออกและจ่ายคืนค่าหุ้น  ซ่ึงจะเสนอเป็นรายเดือน (ซ่ึงจะ
ประชุมสัปดาห์สุดท้ายของเดือน) และจะจ่ายคืนค่าหุ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

(3) ให้สิทธิปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับสหกรณ์ฯ ก่อนได้รับอนุมัติตามข้อ 6(1) หรือ ข้อ 6(2) แล้วแต่กรณี 
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 ข้อ 7 สมาชิก/สมาชิกสมทบ  มีภาระค้ าประกัน   และไม่มีภาระหน้ีหรือมีภาระหน้ีน้อยกว่ามูลค่าหุ้น  
ก าหนดดังนี ้

(1) สหกรณ์ฯ ท าหนังสือแจ้งสมาชิก(ผู้กู้) ท่ีผู้ขอลาออกค้ าประกัน  ให้เปล่ียนแปลงผู้ค้ าประกันตามประกาศฯ 
เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกันของผู้กู้  ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงกรณีที่ขอลาออกตั้งแต่ 1 ต.ค. 
ของปีบัญชีถัดไป ด้วย 

(2) สมาชิกต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนต่อเนื่องจนกว่าจะด าเนินการตามข้อ 7(1) เรียบร้อย 
(3) นับต้ังแต่ยื่นหนังสือขอลาออกฯ ไม่มีสิทธิกู้เงินทุกประเภท และไม่มีสิทธิค้ าประกันเงินกู้ใหม่ทุกประเภท 
(4) เมื่อการด าเนินการตามข้อ 7(1) เรียบร้อยแล้ว ให้เสนอขออนุมัติตามเงื่อนไขข้อ 5 หรือ ข้อ 6 แล้วแต่กรณี 
(5) กรณีท่ียังไม่ได้ด าเนินการตามข้อ 7(1) และจะขอยกเลิกการลาออก ให้ท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอ

ประธานกรรมการเพื่อขออนุมัติ   แต่หากมีสมาชิกรายใด รายหน่ึงด าเนินการตามข้อ 7(1) เรียบร้อยแล้ว  
ไมใ่ห้สิทธิขอยกเลิกการลาออก 

 

 ข้อ 8 สมาชิก/สมาชิกสมทบ  มีภาระค้ าประกัน   และมีภาระหน้ีและหน้ีมีมากกว่ามูลค่าหุ้น ก าหนดดังนี้ 
(1) ให้ท่ีผู้ประสงค์จะลาออก ช าระหน้ีของตนเองให้มีหน้ีน้อยกว่ามูลค่าหุ้น  
(2) เมื่อด าเนินการตามข้อ 8(1) เรียบร้อย สหกรณ์ฯ ท าหนังสือแจ้งสมาชิก(ผู้กู้) ท่ีผูข้อลาออกค้ าประกัน 

ให้เปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกันตามประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปล่ียนแปลงผู้ค้ าประกันของผู้กู้   
ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงกรณีที่ขอลาออกตั้งแต่ 1 ต.ค. ของปีบัญชีถัดไป ด้วย 

(3) สมาชิกต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนต่อเนื่องจนกว่าจะด าเนินการตามข้อ 8(2) เรียบร้อย 
(4) นับต้ังแต่ยื่นหนังสือขอลาออกฯ ไม่มีสิทธิกู้เงินทุกประเภท และไม่มีสิทธิค้ าประกันเงินกู้ใหม่ทุกประเภท 
(5) เมื่อการด าเนินการตามข้อ 8(2) เรียบร้อยแล้ว ให้เสนอขออนุมัติตามเงื่อนไขข้อ 5 หรือ ข้อ 6 แล้วแต่กรณี 
(6) กรณีท่ียังไม่ได้ด าเนินการตามข้อ 8(2) และจะขอยกเลิกการลาออก ให้ท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอ

ประธานกรรมการเพื่อขออนุมัติ   แต่หากมีสมาชิกรายใด รายหน่ึงด าเนินการตามข้อ 8(2) เรียบร้อยแล้ว  
ไมใ่ห้สิทธิขอยกเลิกการลาออก 

 

 ข้อ 9 สมาชิก/สมาชิกสมทบ ไม่มีภาระค้ าประกันและไม่มีภาระหน้ี ขอลาออกจากสหกรณ์ฯ โดยเรียกให้ 
จ่ายคืนค่าหุ้นหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก  โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีที่ออกน้ันด้วย (ตาม            
ข้อ 45 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ)   ก าหนดดังนี ้

(1) เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมัติการลาออกจากสหกรณ์ฯ(ขาดสมาชิกภาพตามข้อ 40(2) หรือ
ข้อ 54(2) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ แล้วแต่กรณี)  

(2) ให้ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทภายหลังจากคณะกรรมการด าเนินการอนุมัติ 
(3) ให้จ่ายคืนค่าหุ้นได้ต้ังแต่วันท่ี 1  ต.ค.  ของปีบัญชีถัดไป  และระหว่างท่ียังไม่จ่ายคืนค่าหุ้น ไม่มีสิทธิได้รับ

สวัสดิการใด ๆ จากสหกรณ์ฯ  เพราะถือว่าขาดสมาชิกภาพตั้งแต่วันท่ีคณะกรรมการด าเนินการอนุมัติ 
 

 ข้อ 10 สมาชิก  ไม่มีภาระค้ าประกันและไม่มีภาระหนี้ ขอลาออกจากสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วนัที่ 1 ต.ค. ของ            
ปีบัญชีถัดไป  และของดส่งค่าหุ้นรายเดือน ก าหนดดังนี ้

(1) ต้องเป็นสมาชิกที่ได้ช าระเงินค่าหุ้นมาไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่า 200,000  
บาท (ตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ)  

(2) เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมัติการงดส่งค่าหุ้นรายเดือน และการลาออกจากสหกรณ์ฯ  
(3) จ่ายคืนค่าหุ้น และให้ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค. ของปีบัญชีถัดไป  
(4) ระหว่างที่ยังไม่จ่ายคืนค่าหุ้น มีสิทธิได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ฯ  เพราะถือว่าขาดสมาชิกภาพตั้งแต่วันท่ี  

1 ต.ค. ของปีบัญชีถัดไป เป็นต้นไป  
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 ข้อ 11   กรณทีี่ประกาศนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้   หรอืไม่เป็นไปตามที่ก าหนด   หรือเพื่อประโยชน์
สูงสุดของสหกรณ์ฯ  ใหเ้ป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนนิการ  และในกรณีมีปัญหาหรือขอ้ขดัแย้งใดในการ
ด าเนินการตามระเบียบ  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด               
      
  ประกาศ  ณ  วนัที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

        (นายนิรันดร์  จินดานาค) 
       ประธานกรรมการ 

        สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
 


