
สรุปสมาชิกเข้าใหม ่- สมาชิกออก 
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563  -  31 กรกฎาคม 2563 

************************* 
                            ณ  วันที่  24 กรกฎาคม  2563   

1. จ านวนสมาชิก ณ  31 มีนาคม  2563               1,099 สหกรณ์ 
    เข้าใหม่ระหว่าง 1 เมษายน 2563  – 31 กรกฎาคม  2563      6 สหกรณ์  
    ออกระหว่าง 1 เมษายน 2563  –  31 กรกฎาคม  2563    12 สหกรณ์ 
    จ านวนสมาชิก ณ วันที่  31 กรกฎาคม  2563             1,093 สหกรณ์  
 

2. สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างวันที่  1 เมษายน 2563  –  31 กรกฎาคม 2563  จ านวน  6  สหกรณ์    
  

ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์.....จ ากัด เลข 
ทะเบียน 

อ าเภอ/เขต จังหวัด วันที่รับ 
เข้าเป็นสมาชิก 

ถือหุ้นครั้งแรก 

      หุ้น บาท 

1 ต ำรวจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 1220 เมืองยะลำ ยะลำ 28 เมษำยน 2563 1 500.- 

2 ร.25พัน.2 1221 เมืองระนอง ระนอง 28 เมษำยน 2563 2 1,000.- 

3 เอ็มอำร์พี รวมใจออม 1222 เมืองชลบุรี ชลบุร ี 1 มิถุนำยน 2563 30 15,000.- 

4 กิจกำรบิน บริษัท กำรบินไทย 1223 บำงพลี สมุทรปรำกำร 24  มิถุนำยน 2563 100 50,000.- 

5 พนักงำนบริษัทไรเดอร์อินชัว
รันส์โบรกเกอร ์

1224 บำงเขน กรุงเทพฯ 24  มิถุนำยน 2563 100 50,000.- 

6 มหำวิทยำลัยรำชภฎับุรีรัมย ์ 1225 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 21 กรกฎำคม 2563  164 82,000.- 

 

3.  สมาชิกออกระหว่างวันที่  1 เมษายน 2563   –  31 กรกฎาคม 2563   จ านวน  12  สหกรณ์    

 

ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์...........จ ากัด เลขทะเบียน วันที่รับเขา้เป็นสมาชิก วันทีอ่อก 
 

เหตุที่ออก 

1 เจนบรรเจิด 1036 3 พฤษภำคม 2555  23 เมษำยน 2563 ขอลำออกตำม 
ข้อ 11 (1) 

2 รำมำ ชูส์ อินดัสตรีส์ 841 30 เมษำยน 2546 26 พฤษภำคม 2563 ขอลำออกตำม 
ข้อ 11 (2) 

3 พนักงำนห้ำงเซ็นทรัล 159 17 ตุลำคม 2520 26 พฤษภำคม 2563 ขอลำออกตำม 
ข้อ 11 (1) 

4 สป. 568 7 กุมภำพันธ ์2538 26 พฤษภำคม 2563 ขอลำออกตำม 
ข้อ 11 (1) 

5 โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ 1056 2 มกรำคม 2556 26 พฤษภำคม 2563 ขอลำออกตำม 
ข้อ 11 (1) 

6 รำชำเซรำมิค 645 6 กุมภำพันธ ์2541 10 มิถุนำยน 2563 ขอลำออกตำม 
ข้อ 11 (1)  

7 กลุ่มกำรค้ำและพืชไร่ 978 31 กันยำยน 2553 10 มิถุนำยน 2563 ขอลำออกตำม 
ข้อ 11 (1) 

8 กำรบินกรุงเทพ 779 19 กันยำยน 2545 10 มิถุนำยน 2563 ขอลำออกตำม 
ข้อ 11 (1) 

9 สสวท. 198 22 กุมภำพันธ์ 2522 8 กรกฎำคม 2563 ขอลำออกตำม 



ข้อ 11 (1) 

 
ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์...........จ ากัด เลขทะเบียน วันที่รับเขา้เป็นสมาชิก วันทีอ่อก 

 
เหตุที่ออก 

10 ร่มเกล้ำ 532 21 มีนำคม 2537  13 มิถุนำยน 2563 ให้ออกตำม 
ข้อ 11 (4) ประกอบ  

ข้อ 13 (3) 

11 พนักงำนอู่ช่ำสยำมสตีลอินดัสตรีย ์ 429 17 พฤศจิกำยน 2531 13 มิถุนำยน 2563 ให้ออกตำม 
ข้อ 11 (4) ประกอบ  

ข้อ 13 (3) 

12 ครูโรงเรียนเอกชนกำฬสินธุ์ 984 13 มกรำคม 2554 13 มิถุนำยน 2563 ให้ออกตำม 
ข้อ 11 (4) ประกอบ  

ข้อ 13 (3) 

* หมายเหตุ 
  1. สหกรณ์ออมทรัพย์เจนบรรเจิด  จ ำกัด  สมำชิกเลขทะเบียนที่ 1036  พ้นจำกกำรเป็นสมำชิกชุมนุม
สหกรณ์ เนื่องจำกสหกรณ์ขอลำออก  เพรำะ สหกรณ์เลิกกิจกำร 
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์รำมำ ชูส์ อินดัสตรีส์  จ ำกัด  สมำชิกเลขทะเบียนท่ี 841  พ้นจำกกำรเป็นสมำชิก
ชุมนุมสหกรณ์ เนื่องจำกสหกรณ์ขอลำออก  เพรำะ สหกรณ์เลิกกิจกำร 
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนห้ำงเซ็นทรัล  จ ำกัด  สมำชิกเลขทะเบียนที่ 159  พ้นจำกกำรเป็น
สมำชิกชุมนุมสหกรณ์ เนื่องจำกสหกรณ์ขอลำออก  เพรำะ ขำดควำมเชื่อมั่น กรณี ลงทุนหุ้นกู้กำรบินไทย 
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์ สป.  จ ำกัด  สมำชิกเลขทะเบียนที่ 568  พ้นจำกกำรเป็นสมำชิกชุมนุมสหกรณ์ 
เนื่องจำกสหกรณ์ขอลำออก  เพรำะ ขำดควำมเช่ือมั่น กรณี ลงทุนหุ้นกู้กำรบินไทย 
  5. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ.  จ ำกัด  สมำชิกเลขทะเบียนที่ 1056  พ้นจำกกำรเป็น
สมำชิกชุมนุมสหกรณ์ เนื่องจำกสหกรณ์ขอลำออก  เพรำะ ขำดควำมเช่ือมั่น กรณี ลงทุนหุ้นกู้กำรบินไทย 
  5. สหกรณ์ออมทรัพย์รำชำเซรำมิค  จ ำกัด  สมำชิกเลขทะเบียนที่ 645  พ้นจำกกำรเป็นสมำชิกชุมนุม
สหกรณ์ เนื่องจำกสหกรณ์ขอลำออก  เพรำะเพิ่มเสริมสภำพคล่องและมีทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ 
  6. สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มกำรค้ำและพืชไร่  จ ำกัด  สมำชิกเลขทะเบียนที่ 978  พ้นจำกกำรเป็นสมำชิก
ชุมนุมสหกรณ์ เนื่องจำกสหกรณ์ขอลำออก  เพรำะ ขำดควำมเช่ือมั่น กรณี ลงทุนหุ้นกู้กำรบินไทย 
  8. สหกรณ์ออมทรัพย์กำรบินกรุงเทพ  จ ำกัด  สมำชิกเลขทะเบียนที่ 779  พ้นจำกกำรเป็นสมำชิก
ชุมนุมสหกรณ์ เนื่องจำกสหกรณ์ขอลำออก  เพรำะ ขำดควำมเช่ือมั่น กรณี ลงทุนหุ้นกู้กำรบินไทย 
  9. สหกรณ์ออมทรัพย์ สสวท.  จ ำกัด  สมำชิกเลขทะเบียนที่ 198  พ้นจำกกำรเป็นสมำชิกชุมนุม
สหกรณ์ เนื่องจำกสหกรณ์ขอลำออก  เพรำะ เพิ่มสภำพคล่องและมีทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ 
  10. สหกรณ์ออมทรัพย์ ร่มเกล้ำ  จ ำกัด  สมำชิกเลขทะเบียนที่ 532  พ้นจำกกำรเป็นสมำชิกชุมนุม
สหกรณ์ เนื่องจำกถูกให้ออกจำกชุมนุมสหกรณ์  เพรำะสหกรณ์ผิดนัดช ำระหนี้ และ ชสอ.ฟ้องด ำเนินคดีและบังคับคดีถึง
ที่สุดแล้ว   จึงถือว่ำสหกรณ์จงใจฝ่ำฝืนระเบียบ ชสอ. ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้แก่สหกรณ์สมำชิก พ.ศ. 2562 
  11. สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงำนอู่ซ่ำสยำมสตีลอินดัสตรีย์  จ ำกัด  สมำชิกเลขทะเบียนที่ 429  พ้นจำก
กำรเป็นสมำชิกชุมนุมสหกรณ์ เนื่องจำกถูกให้ออกจำกชุมนุมสหกรณ์  เพรำะสหกรณ์ผิดนัดช ำระหนี้ และ ชสอ.ฟ้อง
ด ำเนินคดีและบังคับคดี จึงถือว่ำสหกรณ์จงใจฝ่ำฝืนระเบียบ ชสอ. ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้แก่สหกรณ์สมำชิก พ.ศ. 2562 
  12. สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูโรงเรียนเอกชนกำฬสินธุ์  จ ำกัด  สมำชิกเลขทะเบียนที่ 984  พ้นจำกกำร
เป็นสมำชิกชุมนุมสหกรณ์ เนื่องจำกถูกให้ออกจำกชุมนุมสหกรณ์  เพรำะสหกรณ์ผิดนัดช ำระหนี้ และ ชสอ.ฟ้องด ำเนินคดี
และบังคับคดีถึงที่สุดแล้ว   จึงถือว่ำสหกรณ์จงใจฝ่ำฝืนระเบียบ ชสอ. ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้แก่สหกรณ์สมำชิก พ.ศ. 2562 


