
 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 

วาดวยหุน 
พ.ศ. 2552 

------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 76 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จํากัด พ.ศ. 2552 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัดใน
คราวประชุม ครั้งที่ 10/2552 เม่ือวันศุกรที ่ 24  กรกฎาคม  2552  ไดวางระเบียบวาดวย
หุน ไวดังตอไปนี้ 
 

หมวด 1 
ขอความทั่วไป 

 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยเชียงใหม จํากัด วา
ดวยหุน พ.ศ. 2552” 

 ขอ 2.   ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ 3. ใหยกเลิกระเบยีบสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลยัเชียงใหม จํากัด วาดวยหุน พ.ศ. 
2550 
 บรรดาระเบยีบและคําสั่งอ่ืนใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี ้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ใหใชระเบยีบนี้แทน 

 ขอ 4.   ในระเบียบนี ้
    “สหกรณ”  หมายความวา  สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยเชียงใหม จํากัด 
    “ประธานกรรมการดําเนินการ” หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการ 
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 
    “คณะกรรมการดําเนินการ”  หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชยีงใหม จํากัด 
    “สมาชิก” หมายความวา  สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชยีงใหม   
ตามขอบังคบัสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด พ.ศ. 2552 

   “ปทางบัญช”ี  หมายความวา  วันที ่1 มกราคม ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 
     “เงินไดรายเดอืน”  หมายความวา เงินเดือน หรือคาจางประจํา หรือเงิน
บํานาญ หรือเงินเพ่ิมบํานาญพิเศษ  และหรือเงินอ่ืนใดที่ไดรับจากหนวยงานเจาสงักัดตาม
ประกาศของสหกรณ 
 
 

/หมวด 2.. 



 

 

 
 

หมวด 2 
การถือหุน 

          ขอ 5. ใหสมาชิกถือหุนดังน้ี 
  5.1 สมาชิกตองถือหุนเม่ือแรกเขาเปนสมาชิก 
   5.2 สมาชิกตองถอืหุนเปนรายเดือนติดตอกันตามเกณฑของเงินไดรายเดือน
ของสมาชิก ดังตอไปน้ี 
        เงินไดรายเดือน (บาท)                   การถือหุนรายเดือน (บาท) 
 ต่ํากวา  5,000 200 
  5,000 -  6,000 250 
 6,001 -  7,000 300 
  7,001 -  8,500 350 
  8,501 - 10,000 400 
 10,001 - 12,000 450 
 12,001 - 14,000 500 
 14,001 - 16,500 550 
 16,501 - 19,000 600 
 19,001 -  22,000 650 
 22,001 -  25,000 700 
 25,001 -  28,500 800 
 28,501 -  32,000 900 
             สูงกวา   32,000         1,000 

 5.3  สมาชิกจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาที่กําหนดใน 5.2 ก็ไดแตตองไมเกิน
กวาเงินไดรายเดือน และไมเกิน 25,000.- บาท  ทั้งน้ี ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
 5.4  สมาชิกสมทบที่เปนคูสมรสของสมาชิกใหถือหุนไมนอยกวาเดือนละ 200.- บาท  
แตไมเกินเดือนละ 1,000.- บาท  
 5.5  สมาชิกที่ประสงคจะถือหุนเพ่ิม หรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงไมต่ํากวา
ที่กําหนดไวใน 5.2 ใหแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการตามแบบที่
สหกรณกําหนด 
    5.6 สมาชิกทีโ่อน หรือยาย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจํา หรือลาออกจาก 
สหกรณ โดยไมมีความผิด และยังคงเปนสมาชิกอยูใหถือหุนตามเกณฑเงินเดือนครั้งสุดทายเวน
แตอยูในกรณตีามขอ 7. 
 



 

 

 
 
 
 
 

/หมวด 3.. 
 

หมวด 3 
การชําระคาหุน การซื้อหุน 

 ขอ 6. สมาชิกตองชาํระคาหุนโดยถือปฏิบตัิดังน้ี 
  6.1 สมาชิกที่มีเงินไดรายเดือนของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม ใหสงชําระคาหุน
โดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือน ณ ที่จาย ในวันจายเงนิไดรายเดือนประจําเดือน 
  6.2 สมาชิกที่ไมไดรับเงินไดรายเดือนของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม ใหเปดบัญชี
เงินฝากไวกบัสหกรณ และนําเงินเขาบญัชีเพ่ือให สหกรณหักชําระเปนคาหุนรายเดือน จํานวน
เงินไมต่ํากวาคาหุนรายเดือนที่สมาชิกตองสงตอสหกรณ ภายในวนัที่ 20 ของทกุเดือน  

6.3 สหกรณอาจประกาศเปนคราว ๆ ไปใหสมาชิกสามารถนําเงินสดซือ้หุน
พิเศษได  

 
หมวด 4 

การหยุดสงหรือลดคาหุน 

 ขอ 7.  สมาชกิที่ไดสงคาหุนรายเดือนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สบิเดือน และมีทุน
เรือนหุนไมนอยกวา หน่ึงแสนบาท ทั้งน้ี ถามีหน้ีสินกับสหกรณไมเกินกวาทุนเรือนหุนที่มีอยูจะ
หยุดสงเงินคาหุนรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงใหต่ํากวาอัตราในขอ 5. ก็ได 
โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนด 

 ขอ 8. สมาชิกที่ตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนได โดย
มิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอันไมสุจริตของตน ใหมีคําขอเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาแลวจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองสงเงินคาหุนราย
เดือนชั่วระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได 

 ขอ 9.  สมาชกิตามขอ 7 และ 8 เม่ือมีการกูเงินเกินกวาจํานวนทุนเรือนหุนที่มีอยู  ตอง
ชําระคาหุนรายเดือนตามอัตรา ขอ 5.2 ตลอดระยะเวลาทีย่ังมีหน้ีเงินกูคางชําระเกินกวาทุน
เรือนหุนที่มีอยูในสหกรณ 

 
หมวด 5 

การขายหุน การโอนหุน การจายคืนคาหุน 



 

 

 ขอ 10. สมาชิกจะขายหุนหรือโอนหุนซึ่งตนถือใหผูอ่ืนหรือถอนหุนคืนแมบางสวน
หรือทั้งหมด ในระหวางทีต่นยังเปนสมาชิกอยูไมได 

ขอ 11. การจายคืนคาหุน   
  11.1 สมาชิกที่ลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ สหกรณจะจายเงินคาหุนคืน 
ดังน้ี 

    (1) สมาชิกลาออกระหวางปบัญช ีสหกรณจะจายเฉพาะคาหุน   
     (2) สมาชิกลาออกหลังสิ้นปบัญช ีสหกรณจะจายเงินคาหุนหลังสิ้นป
บัญชีน้ัน   

/11.2 สมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพ..  
    11.2 สมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพเพราะถูกสั่งใหออกจากงานในสังกัด โดยมี
ความผิดทางวินัย  สหกรณจะจายคืนคาหุนที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ   
    11.3 กรณีขาดสมาชิกภาพโดยตองคําพิพากษาใหลมละลาย สหกรณจะจายคา
หุนที่สมาชิกนัน้มีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย 
    11.4 สมาชิกที่ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิก หรือถูกสั่งใหพนจากสมาชิกภาพ 
สหกรณจะจายคืนเฉพาะคาหุนเทานั้น 
   11.5 กรณีขาดสมาชิกภาพโดยการตาย สหกรณจะจายคาหุน ที่บรรดาสมาชิก
น้ันมีอยูในสหกรณคืนใหแก  ผูมีสิทธิ์ไดรับตามกฎหมาย โดยเฉพาะคาหุนนั้น ผูมีสิทธิไ์ดรับจะ
เรียกใหสหกรณจายคืนไดทันที   
             หากในปใด  จํานวนคาหุนที่ถอนคืนจะเกินรอยละสบิแหงทุนเรือนหุนของ
สหกรณตามที่มีอยูในวันตนปน้ัน คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ รายตอไปในปน้ันไวจนถึงปทางบัญชใีหม 
 ขอ 12.  การจายคืนจํานวนเงินคาหุน ตามขอ 11. น้ัน สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่ง
สมาชิกตองรบัผิดชอบตอสหกรณออกกอน 
 

หมวด 6 
การจายเงินปนผลและเงนิเฉลี่ยคืน 

 ขอ 13. สหกรณจะจายเงินปนผลตามหุนใหแกสมาชิก ในอัตราไมเกินอัตราที่
กฎหมายวาดวยสหกรณกําหนดตามมูลคาหุนที่ชําระแลวของสมาชิกแตละคน และจะจายให
สมาชิกภายหลังที่ประชุมใหญอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธ ิ
            สวนเงินเฉลีย่คืนจะจายเงินเฉลี่ยคืนตามดอกเบี้ยเงินกูแกสมาชิกและจะจายเม่ือที่
ประชุมใหญไดมีมติจัดสรรกําไรสุทธิประจําปแลว 

            ขอ 14.  การคํานวณเงินปนผลตามหุน ใหคิดตามสวนแหงระยะเวลาการถือหุน
ตามจํานวนเตม็เดือน เงินคาหุนที่สมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันที่เจ็ดของเดือน สหกรณจะ



 

 

คํานวนเงินปนผลใหตั้งแตเดือนนั้น  สวนเงินคาหุนทีส่มาชิกชําระตอสหกรณหลังวันที่เจ็ดของ
เดือน สหกรณจะคํานวณเงินปนผลใหตัง้แตเดือนถัดไป    

 ขอ 15. การจายเงินปนผล และหรือเงินเฉลี่ยคืน 
                15.1 สมาชิกที่ลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ สหกรณจะจายเงินปนผล 
และหรือเงินเฉลี่ยคืน ดังน้ี 

(1) สมาชิกที่ลาออกระหวางปบัญช ี สหกรณไมจายเงินปนผลและหรอื   
เงินเฉลีย่คืน 
    (2) สมาชิกที่ลาออกหลังสิ้นปบัญชี   สหกรณจะจายเงินปนผลและหรือ  
เงินเฉลีย่คืนหลังปบัญชีน้ัน และจะจายใหตอเม่ือที่ประชุมใหญมีมติจัดสรรกําไรสุทธิประจําปแลว    

/15.2 สมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพ.. 
 

 
   15.2 สมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพเพราะถูกสั่งใหออกจากงานในสังกัด โดยมี
ความผิดทางวินัย  สหกรณจะจายเงินปนผล และหรือเงินเฉลี่ยคนืกับดอกเบี้ยคางจาย สหกรณ
จะจายโดยคํานวณตามสัดสวนแหงเวลาของการเปนสมาชิกอยูในปน้ัน และจะจายใหตอเม่ือที่
ประชุมใหญมีมติจัดสรรกําไรสุทธิประจําปแลว 
   15.3 กรณีขาดสมาชิกภาพโดยตองคําพิพากษาใหลมละลาย   สหกรณจะ
จาย เงินปนผล  และเงินเฉลี่ยคืนกบัดอกเบี้ยคางจายทีส่มาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคนืใหตาม
กฎหมาย    ลมละลาย 
             15.4  สมาชิกที่ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิก หรือถูกสั่งใหพนจาก
สมาชิกภาพ สหกรณจะไมจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน 
             15.5 กรณีขาดสมาชิกภาพโดยการตาย สหกรณจะจายเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนที่บรรดาสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไ์ดรับตามกฎหมาย โดยจะ
จายใหตอเม่ือที่ประชุมใหญไดมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธปิระจําปน้ันตามสัดสวนของการมีสมาชิก
ภาพอยูในปน้ัน 

  ขอ 16.  การจายเงินปนผล และหรือเงินเฉลีย่คืนนัน้ สหกรณมีอํานาจหักเงินซึ่ง
สมาชิกตองรบัผิดชอบตอสหกรณออกกอน 

 ขอ 17. ใหประธานกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบนี ้

  
 ประกาศ  ณ  วันที ่         สิงหาคม   พ.ศ. 2552 
 
  
 



 

 

(รองศาสตราจารย ดร.นัยทัศน  ภูศรัณย) 
ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 
 

  

 

  
 

 


