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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
ว่าด้วยอัตราการถือหุ้นของสมาชิกสมทบ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  

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

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด  ข้อ 6  ข้อ 7   
ข้อ 78(9)  และข้อ 108(8)  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  23  ครั้งที่  1/2563  เม่ือวันที่ 31  ตุลาคม   
พ.ศ. 2562  ไดมี้มติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  ว่าด้วยอัตราการถือหุ้นของ 
สมาชิกสมทบ  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด  ว่าด้วยอัตรา 
การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 5  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด                           
ว่าด้วยอัตราการถือหุ้นของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน   

  “ข้อ 5  สมาชิกสมทบอาจเลือกการช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือน  หรือรายไตรมาส  หรือรายปี  หรือ
ถือหุ้นครั้งเดียวก็ได้  อัตราการถือหุ้นให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีขอช าระค่าหุ้นรายเดือน  ให้ช าระค่าหุ้นรายเดือนขั้นต่ าเดือนละ  10  หุ้น   
เป็นเงิน  100  บาท  และสูงสุดไม่เกิน 500 หุ้น  เป็นเงิน 5,000 บาท  โดยให้ช าระค่าหุ้นตั้งแต่วันที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบ   
และให้ถือว่าค่าหุ้นดังกล่าวเป็นค่าหุ้นรายเดือนเดือนแรกที่เป็นสมาชิกสมทบ   
   (2)   กรณีขอช าระค่าหุ้นรายไตรมาส   ให้ช าระค่าหุ้นรายไตรมาสขั้นต่ าไตรมาสละ  
30 หุ้น  เป็นเงิน 300 บาท และสูงสุดไม่เกิน  3,000  หุ้น เป็นเงิน  30,000  บาท  โดยให้ช าระค่าหุ้นในวันที่เข้าเป็น 
สมาชิกสมทบ  และหลังจากนั้นให้ช าระค่าหุ้นภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนธันวาคม  มีนาคม  มิถุนายน  กันยายน  
ของทุกปี  ขึ้นกับว่าเดือนไหนถึงก่อน 
   (3)   กรณีขอช าระค่าหุ้นเป็นรายปี  ให้ช าระค่าหุ้นรายปีขั้นต่ าปีละ 120 หุ้น  เป็นเงิน 
1,200  บาท  และสูงสุดไม่เกิน  12,000  หุ้น เป็นเงิน  120,000  บาท  โดยให้ช าระค่าหุ้นในวันที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบ  
และให้ถือว่าค่าหุ้นดังกล่าวเป็นค่าหุ้นรายปีปีแรกที่เป็นสมาชิกสมทบ  ปีถัดไปให้ช าระภายในวันท าการสุดท้ายของเดือน
กันยายนของทุกปี 
   (4)   กรณีขอถือหุ้นครั้งเดียว  ให้จ่ายค่าหุ้นขั้นต่ า  5,000  หุ้น  เป็นเงิน  50,000  บาท  
และสูงสุดไม่เกิน  20,000  หุ้น เป็นเงิน  200,000  บาท  โดยให้ช าระค่าหุ้นในวันที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบ 
     ส าหรับสมาชิกสมทบที่ส่งค่าหุ้นรายเดือน  จ านวนเงินมากกว่าที่สหกรณ์ก าหนด 
ก่อนระเบียบน้ีมีผลบังคับ  ให้ด าเนินการตามเง่ือนไขเดิม” 
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 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 7  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด                           
ว่าด้วยอัตราการถือหุ้นของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน    
  “ข้อ  7    ให้สมาชิกสมทบถือหุ้นในสหกรณ์ได้สูงสุด  50,000  หุ้น  เป็นเงิน  500,000  บาท                    
ทั้งนี้ เม่ือครบตามจ านวนที่ก าหนด  ให้งดช าระค่าหุ้นหรืองดซ้ือหุ้นเพิ่มทันที  และให้รายงานให้คณะกรรมการด าเนินการ
ทราบเป็นรายเดือน” 
    

ภาคผนวก 
    สมาชิกสมทบที่มีมูลค่าหุ้นตั้งแต่ 50,000  หุ้นขึ้นไป  เป็นเงินตั้งแต่  500,000  บาทขึ้นไป  
ก่อนที่ระเบียบฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้  ให้สมาชิกสมทบหยุดส่งค่าหุ้นรายเดือน รายไตรมาส รายปี และการซื้อหุ้นพิเศษ  
 
   ให้ประธานกรรมการ  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  31  ตุลาคม   พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นายนิรันดร์  จินดานาค) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 



 
 
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
ว่าด้วยอัตราการถือหุ้นของสมาชิกสมทบ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  

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

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด  ข้อ 6  ข้อ 7   
ข้อ 78(9)  และข้อ 108(8)  และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 24  ครั้งที่  11/2563  เม่ือวันที่ 28  สิงหาคม   
พ.ศ. 2563  ไดมี้มติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  ว่าด้วยอัตราการถือหุ้นของ 
สมาชิกสมทบ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด  ว่าด้วยอัตรา 
การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 3  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด                           
ว่าด้วยอัตราการถือหุ้นของสมาชิกสมทบ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน   

  “ข้อ 5  สมาชิกสมทบอาจเลือกการช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือน  หรือรายไตรมาส  หรือรายปี              
หรือถือหุ้นครั้งเดียวก็ได้  อัตราการถือหุ้นให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีขอช าระค่าหุ้นรายเดือน  ให้ช าระค่าหุ้นรายเดือนขั้นต่ าเดือนละ  10  หุ้น   
เป็นเงิน  100  บาท  และสูงสุดไม่เกิน 300 หุ้น  เป็นเงิน 3,000 บาท  โดยให้ช าระค่าหุ้นตั้งแต่วันที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบ   
และให้ถือว่าค่าหุ้นดังกล่าวเป็นค่าหุ้นรายเดือนเดือนแรกที่เป็นสมาชิกสมทบ   
   (2)   กรณีขอช าระค่าหุ้นรายไตรมาส   ให้ช าระค่าหุ้นรายไตรมาสขั้นต่ าไตรมาสละ  
30 หุ้น  เป็นเงิน 300 บาท และสูงสุดไม่เกิน  3,000  หุ้น เป็นเงิน  30,000  บาท  โดยให้ช าระค่าหุ้นในวันที่เข้าเป็น 
สมาชิกสมทบ  และหลังจากนั้นให้ช าระค่าหุ้นภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนธันวาคม  มีนาคม  มิถุนายน  กันยายน  
ของทุกปี  ขึ้นกับว่าเดือนไหนถึงก่อน 
   (3)   กรณีขอช าระค่าหุ้นเป็นรายปี  ให้ช าระค่าหุ้นรายปีขั้นต่ าปีละ 120 หุ้น  เป็นเงิน 
1,200  บาท  และสูงสุดไม่เกิน  12,000  หุ้น เป็นเงิน  120,000  บาท  โดยให้ช าระค่าหุ้นในวันที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบ  
และให้ถือว่าค่าหุ้นดังกล่าวเป็นค่าหุ้นรายปีปีแรกที่เป็นสมาชิกสมทบ  ปีถัดไปให้ช าระภายในวันท าการสุดท้ายของเดือน
กันยายนของทุกปี 
   (4)   กรณีขอถือหุ้นครั้งเดียว  ให้จ่ายค่าหุ้นขั้นต่ า  5,000  หุ้น  เป็นเงิน  50,000  บาท  
และสูงสุดไม่เกิน  20,000  หุ้น เป็นเงิน  200,000  บาท  โดยให้ช าระค่าหุ้นในวันที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบ 
     ส าหรับสมาชิกสมทบที่ส่งค่าหุ้นรายเดือน  จ านวนเงินมากกว่าที่สหกรณ์ก าหนด 
ก่อนระเบียบนี้มีผลบังคับ  ให้ด าเนินการตามเงื่อนไขเดิม” 
 
   ให้ประธานกรรมการ  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

(อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 


