
 
ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด 

ว่าด้วย สมาชิกสมทบและการให้บริการ (ฉบับท ี2) พ.ศ. 2544 

*************** 

 เพือใหร้ะเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ยสมาชิกสมทบและการให้บริการ พ.ศ. 2544 มีข้อกาํหนดสมบูรณ์

คบถว้น คณะกรรมการดาํเนินการจึงได้ทาํการแก้ไขเพิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน

ไทยเรยอน จาํกดั วา่ดว้ย สมาชิกสมทบและการใหบ้ริการ (ฉบบัที 2 ) พ.ศ. 2544 ดงันี 

 ขอ้ 1. ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด” ว่าด้วย 

สมาชิกสมทบและการใหบ้ริการ (ฉบบัที 2 ) พ.ศ. 2544  

 ขอ้ 2. ใหใ้ช้ระเบียบนี ตงัแต่วนัที 18 ธนัวาคม 2544 

 ขอ้ 3. ในระเบียบนี 

 “นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนสหกรณ์ 

 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทย 

เรยอน จาํกดั 

 

หมวด 1 

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 

 ขอ้ 4.คุณสมบติัของสมาชิกสมทบ 

  4.1 เป็นผูมี้คุณสมบติัอย่างหนึงอยา่งใดดงันี 

  (1) เป็นบุคคลธรรมดาทงับรรลุนิติภาวะและยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ในกรณีทียงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูป้กครองเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  (2) นิติบุคคลในบริษทัไทยเรยอน จาํกัด (มหาชน) ไดแ้ก่หน่วยงานในสังกดัของ บริษทั

ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) 

  (3) บุคคลในครอบครัวของสมาชิกสามญัไดแ้ก่ สามี ภรรยา บุตร บิดา หรือมารดาของ

สมาชิกสามญัของสหกรณ์ 



  (4) ลูกจา่งของบริษทั หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นิติบุคคลหรือบุคคลทีทาํงานเกียวขอ้งกับบริษทั

ในฐานะคู่สัญญาของบริษทั 

  4.2 เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

  4.3 ตงับา้นเรือนอยู่ทอ้งทีทุกวงัหวดัในประเทศไทย 

  4.4 เป็นผูที้มีความประพฤติดีงาม 

  4.5 เป็นผูที้จะปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั งของสหกรณ์ 

  4.6 มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์อืนทีมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้ืมเงิน 

 

หมวด 2 

วิธีรับสมัคร 

 ขอ้ 5. การไดเ้ป็นสมาชิกสมทบผูป้ระสงค์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบต้องยืนใบสมคัรถึงสหกรณ์

ตามแบบทีกาํหนดไว ้โดยตอ้งมีสมาชิกสามญัอย่างน้อย 1 คน รับรอง ทงันีสมาชิกสามญัแต่ระคนสามารถ

รับรองสมาชิกสมทบไดไ้ม่เกิน 10 คน เมือคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่า ผู ้สมคัรมี

คุณสมบติัถูกตอ้งตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 4  ทงัเห็นเป็นการสมควรแลว้ก็ใหเ้ขา้รับเป็นสมาชิกสมทบได ้และ

ตอ้งจดัใหผู้ส้มคัรไดล้งลายมือชือใบทะเบียนสมาชิกสมทบกบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และคา่หุน้ตามทีจะ

ถือคบถว้น 

 เมือสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติัตามวรรคก่อนแลว้ย่อมไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

 ผูส้มคัเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ในวนัทียืนใบสมัคเป็นสมาชิกจาํนวน

เงิน 30 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นีใหถ้ือวา่เป็นรายไดข้อ้งสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ไดไ้ม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ 

 

หมวด 3 

หุ้น 

 ขอ้ 6. สมาชิกสมทบตอ้งชาํระค่าหุน้ครังแรกในวนัสมคัรไม่นอ้ยกว่า 10 หุน้ (หุน้ละ 10 บาท ) และ

มีสิทธิซือหุน้เพิมขึนครังละไม่นอ้ยกวา่ 20  หุน้  

 

หมวด 4 

การให้บริการ 

 ขอ้7.การใหบ้ริการ สหกรณ์อาจใหบ้ริการหรือสวสัดิการแก่สมาชิกสมทบได้ตามทีเห็นสมควรแต่

ตอ้งไม่ขดักบัขอ้หา้มมิใหส้มาชิกสมทบใชสิ้ทธิในสหกรณ์ 

 

 

 



หมวด 5 

สิทธิและหน้าทีของสมาชิกสมทบ 

 ขอ้ 8. สิทธิและหน้าทีในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิหนา้ทีเช่นเดียวกบัสมาชิกสามญั

เฉพาะในส่วนทีไม่ขดักบัพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แต่ไม่มีสิทธินบัชือเข้าเป็นองค์ประชุมใหญ ่

การออกเสียงในเรืองใดๆ หรือเป็นกรรมการดาํเนินการ 

 ขอ้ 9. สมาชิกตามระเบียบนี ทีไม่บรรลุนิติภาวะไม่มีสิทธิกูเ้งินและคาํประกนักบัสหกรณ์ 

 ขอ้ 10. สมาชิกนิติบุคคลในบริษทัไทยเรยอน จาํกัด (มหาชน) มีสิทธิฝากเงินตามระเบียบของ

สหกรณ์ ทงันี ใหเ้ป็นไปตามประกาศหรือระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

 ขอ้ 11. สมาชิกผู ้มีคุณสมบตัิตามขอ้ 4.1 (3) และข้อ 4.1 (4) มีสิทธิฝากเงินไดต้ามระเบียบของ

สหกรณ์ ทงันี ให้เป็นไปตามประกาศหรือระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด และมีสิทธิกู้เงินจาก

สหกรณ์ไดร้้อยละ 80 ของจาํนวนหุน้และเงินฝากของตนโดยมีหุ้นและเงินฝากเป็นประกนั สหกรณ์จะคิด

ดอกเบียเงินฝากและเงินกูข้องสมาชิกตมระเบียบของสหกรณ์ 

 ขอ้ 12. หนา้ทีของสมาชิกตามระเบียบนี ใหป้ฏิบติัตามทีกาํหนดไวเ้ป็นหนา้ทีของสมาชิกสามญัตาม

ขอบงัคบัของสหกรณ์ 

 ขอ้ 13. สิทธิการฝากเงินและการกูเ้งินของสมาชิกขอ้ 10 และข้อ 11 และการเปิดรับสมาชิกสมทบ

ตามขอ้ 4 เป็นอาํนาจของคณะกรรมการดาํเนินการทีจะกาํหนดและแก้ไขเพิมเติมโดยจะประกาศให้ทราบ

ต่อไป 

 

หมวด 6 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

 ขอ้ 14. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดงัต่อไปนี 

 (1) ตาย 

 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

 (3) ตอ้งคาํพิพากษาให้ลม้ละลาย 

 (4) ลาออกจากสหกรณ์ และไดรั้บอนุญาตแลว้ 

 (5) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

 (6) ถูกใหอ้อกจากงานประจาํ โดยมีความผิด 

 ขอ้ 15. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจลาออกจากสหกรณ์ได ้โดยแสดงความจาํนงเป็น

หนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ และเมือคณะกรรมการดาํเนินการได้สอบสวรพิจารณาเห็นว่าเป็นการ

ชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้จึงให้ถือวา่ออกจากสหกรณ์ได ้

 ขอ้ 16. การใหอ้อกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ ดงัต่อไปนี 

 (1) ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 



 (2) ไม่ลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 

 (3) ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและคาํสั งของสหกรณ์ หรือมีพฤติการณ์ใดๆ อนั

เป็นเหตุทีเชือถือไดว้า่ไม่ซือสัตยสุ์จริต 

 (4) แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือทาํใหเ้สือมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ  

 ขอ้ 17. การเปลียนแปลงชือ สัญชาติ และทีอยู่ สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลียนแปลงในเรืองชือ 

สัญชาติและทีอยู ่ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัทีมีการเปลียนแปลง 

 ขอ้ 18. การตงัผูรั้บโอนประโยชน์ สมาชิกสมทบจะทาํเป็นหนังสือตงับุคคลหนึง หรือหลายคน 

เพือใหเ้ป็นผูรั้บโอนประโยชน์ซึงตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมือตนตายนนัมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้หนงัสือตงัผูร้บั

โอนประโยชน์ดงัวา่นีตอ้งทาํตามลกัษณะพินยักรรม 

 ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะเพิกถอน หรือเปลียนแปลงการตงัผูรั้บโอนประโยชน์ทีไดท้าํไวแ้ลว้ก็

ตอ้งทาํเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไวแ้ทนฉบบัเดิม 

 เมือสมาชิกสมทบตายให้สหกรณ์แจง้ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบและ

สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินฝาก เงินปันผล เงินเฉลียคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอืนใดบรรดาที

สมาชิกสมทบผูต้ายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผูรั้บโอนประโยชน์ทีไดต้งัไว ้หรือถา้มิไดต้งัไว ้ก็คือใหแ้ก่บคุคลที

ไดน้ําหลักฐานมาแสดงให้เป็นทีพอใจคณะกรรมการดาํเนินการว่าเป็นทายาทผูมี้สิทธิได้รับเงินจาํนวน

ดงักล่าวนนั ทงันี ตามขอ้กาํหนดในขอ้ 19 วรรคแรกและขอ้ 20 

 ใหผู้โ้อนประโยชน์ตามความในวรรคแรกยืนคาํขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนด

หนึงปีนบัแต่วนัทีสมาชิกสมทบตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบตัรทีทางราชการ

ออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนนัๆ ไดถ้ึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมือคณะกรรมการ

ดาํเนินการไดพิ้จารณาอนุมติัแลว้ สหกรณ์จาํจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายในสีสิบหา้วนั ในกรณีผูมี้สิทธิ

รับเงิน ผลประโยชน์ไม่ยืนคาํขอรับเงินผลประโยชน์หรือผูท้ีมีชือเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ทีสมาชิกสมทบได้

จดัทาํใหส้หกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัอยูก่็ดี เมือพน้กาํหนดอายุความฟ้องคดีใหส้หกรณ์โอนจาํนวนเงินดงักล่าวไป

สมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ทงัสิ น 

 ขอ้ 19. การจ่ายคืนจาํนวนเงินของสมาชิกสมทบทีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีทีสมาชิกสมทบขาด

จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 14 (1) , (2) , (4) นนั สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลียคืน

คา้งจ่ายบรรดาทีสมาชิกสมทบมีอยูใ่นสหกรณ์ใหก่้อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึงออกเพราะเหตุอืน พร้อม

ดว้ยเงินปันผลและเงินเฉลียคืนค้างจ่ายบรรดาทีสมาชิกสมทบนันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู ้มีสิทธิได้รับ 

โดยเฉพาะค่าหุน้นนัผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลสําหรับเดือนทีออกนนั 

หรือจะเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนัสินปีทางบญัชทีีออก โดยไดร้ับเงินปันผลสําหรับปีทีออกนนัดว้ย ในเมือที

ประชุมใหญ่มีมติใหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีนนัแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบียนนั 

สหกรณ์จะจ่ายคืนใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 



 ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุ้นทีถอนคืนเนืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบของ

ทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ตามทีมีอยู่ในวนัตน้ปีนนั คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจใหร้อการจ่ายคืนค่าหุน้

ของสมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนนัไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ 

 ในกรณีทีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 14(3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับ

ฝาก เงินปันผลและเงินเฉลียคืนกบัดอกเบียคา้งจ่ายบรรดาทีสมาชิกสมทบนนัมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายใน

เวลาอนัสมควรโดยไม่มีเงินปันผลตงัแต่ประจาํปีทีออกจากสหกรณ์หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้น

ภายหลงัวนัสินปี โดยขอรับเงินปันผลในปีนนัภายหลงัทีทีประชุมใหญ่ไดพิ้จารณาจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี

ก็ได ้ส่วนเงินรับฝากและดอกเบียนนั สหกรณ์จะจ่ายใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

 ขอ้ 20. การหกัจาํนวนเงินซึงสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจาํนวนเงินของ

สมาชิกสมทบตามขอ้ 19 นนั สหกรณ์จะมีอาํนาจหกัจาํนวนเงินซึงสมาชิกสมทบตอ้งรับผิดต่อสหกรณ์ออก

ก่อน 

 ขอ้ 21. การถอนชือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีทีสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์

ไม่วา่เพราะเหตุใด ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

 

ประกาศ ณ วนัที 18 ธนัวาคม 2544 

 

ศรีโพธิ  วายุพกัตร์ 

(นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์) 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

 

 


