
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
ว่าด้วยอัตราการถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2565 

.................................................. 
  

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด  ข้อ 6  ข้อ 7   
ข้อ 78 (9)  และข้อ 108 (8) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 26  ครั้งที่  9/2565  เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม                  
พ.ศ. 2565  ไดมี้มตกิ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยอัตราการถือหุ้นของสมาชิก  
พ.ศ. 2565  ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด ว่าด้วยอัตรา 
การถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  วา่ด้วยอัตราการถือหุ้นของ
สมาชิก พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  มต ิ หรือข้อตกลงอื่นใดซ่ึงขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้  และให้ใช้ระเบียบนี้แทน   

 ข้อ 4     ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด   

“คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ 

“เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าซ่ึงสมาชิกได้รับจาก

หน่วยงานต้นสังกัด   

“หุ้นรายเดือน” หมายถึง หุ้นที่บังคับให้ถือทุกเดือน 
 

 ข้อ 5   ให้สมาชิกช าระค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่วันที่เข้าเป็นสมาชิก  โดยให้ถือว่าค่าหุ้นดังกล่าวเป็น 
ค่าหุ้นรายเดือนเดือนแรกที่เป็นสมาชิก  อัตราการถือหุ้นรายเดือนให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 (1)  สมาชกิที่มีเงินได้รายเดือน  ให้ช าระค่าหุ้นรายเดือนตามอัตราส่วนของจ านวนเงินได้รายเดือน 
ของแต่ละคน ดังต่อไปนี้ 
    (1.1)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้รายเดือน หรือ 
                                     (1.2)  ผู้ที่มีเงินได้รายเดือนเกินกว่า 50,000 บาท  จะช าระค่าหุ้นรายเดือนขั้นต่ า 150 หุ้น  
เป็นเงิน 1,500 บาท ก็ได ้
  (2)  สมาชิกที่ไม่มีเงินได้รายเดือน เนื่องจากเกษียณอายุ หรือออกจากงานประจ า  โดยไม่มี 
ความผิด  และไม่ได้ลาออกจากสหกรณ์  ให้ช าระค่าหุ้นรายเดือนขั้นต่ าเดือนละ 10 หุ้น  เป็นเงิน 100 บาท  
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    ข้อ 6     หากสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่สหกรณ์ก าหนดไว้ในข้อ 5  
ก็ย่อมท าได ้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  หรือผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย  
แต่ทั้งนี้ จะเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดดังนี้  
             (1)  สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือน จะต้องช าระค่าหุ้นรายเดือนอัตราสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท  
          (2)  สมาชิกที่ไม่มีเงินได้รายเดือน เนื่องจากเกษียณอายุ หรือออกจากงานประจ า  โดยไม่มีความผิด  
และไม่ได้ลาออกจากสหกรณ์  ให้ช าระค่าหุ้นรายเดือนอัตราสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท 
     ข้อ 7     สมาชิกที่ถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่สหกรณ์ก าหนดไว้  ต่อมามีความจ าเป็นต้องขอลด
จ านวนค่าหุ้นรายเดือนก็ย่อมท าได้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ หรือผู้ที่คณะกรรมการ-
ด าเนินการมอบหมาย  แต่ทั้งนี้ จะลดได้ไมน่้อยกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ  5   
  ข้อ 8     กรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพื่อช่วยเหลือการด ารงชีพของสมาชิก  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ  
ลดค่าหุ้นรายเดือนต่ ากว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 ได ้ ทั้งนี้ ต้องช าระค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของเงินได้รายเดือน  
ขั้นต่ าเดือนละ 10 หุ้น เป็นเงิน 100 บาท  ระยะเวลาและเงื่อนไขให้เป็นไปตามประกาศก าหนด 
 ข้อ 9    การขอซ้ือหุ้นเพิ่มนอกเหนือจากการถือหุ้นรายเดือน  ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ-
ด าเนินการ 
 ข้อ 10   การแจ้งยอดจ านวนหุ้น  สหกรณ์จะแจ้งยอดจ านวนหุ้นที่สมาชิกถือ  ให้สมาชิกแต่ละคนทราบ 
ทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์  
 ข้อ 11  ให้ประธานกรรมการ  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
                  ข้อ 12  กรณีที่ระเบียบนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้  หรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนด  และในกรณีมีปัญหา
หรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามระเบียบ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด ภายใต้ขอบเขต
อ านาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์                 
   

       บทเฉพาะกาล 
 

                  ข้อ 13    กรณีที่สมาชิกช าระค่าหุ้นรายเดือนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดก่อนถือใช้ระเบียบนี้ ให้ด าเนินการ 
เป็นไปตามเงื่อนไขเดิม  และต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ส าหรับสมาชิกท่ีมีมูลค่าหุ้นตั้งแต่ 4,000,000.00 บาท 
(สี่ล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป  กรณีที่ช าระค่าหุ้นรายเดือนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดก่อนถือใช้ระเบียบนี้  ให้ช าระค่าหุ้นรายเดือน                
ไม่เกินอัตราท่ีก าหนดไว้ในข้อ 6  และให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้รับผิดชอบด าเนินการเพื่อหักช าระค่าหุ้นรายเดือนของ                
สมาชิกนั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 
    
 
 

(นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
 


