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สําเนา

ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด
วาดวย สมาชิกท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

พ.ศ.2554
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด พ.ศ.

2552 ขอ 78(8) และขอ 110(10) คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 38 ในการประชุม ครั้งที่ 10    เมื่อวันที่
9 กันยายน 2554   จึงมีมติใหกําหนดระเบียบดังนี้

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด วาดวย
สมาชิกที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2554”

ขอ 2. ใหยกเลิก ระเบียบฯ วาดวยสมาชิกที่เปนพนักงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.
2552 บรรดามติ ประกาศ คําสั่ง และแนวปฏิบัติอ่ืนที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน

ขอ 3. ใหใชระเบียบนี้ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 4. ในระเบียบนี้

“สหกรณ”หมายถึง สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด ที่เปน

พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการใหญสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายถึง พนักงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หมวดท่ี 1
สมาชิก

ขอ 5. สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้
5.1 เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
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5.2 เปนผูบรรลุนิติภาวะ
5.3 เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
5.4 เปนผูมีความประพฤติ และนิสัยดีงาม
5.5 มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืน ที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน
5.6 หากเคยเปนสมาชิกแลวลาออก จะสมัครสมาชิกใหมไดเมื่อลาออกครบ 2 ป

ขอ 6. การสมัครเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตามระเบียบนี้ จะตองย่ืนใบสมัครตอ
สหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนด

ใหคณะกรรมการดําเนินการ หรือผูที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูมีอํานาจ
พิจารณารับสมาชิกเขาใหม หากปรากฏวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ 5 และเห็นเปน
การสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกได ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ

ขอ 7. การลาออก สมาชิกที่มีความประสงคลาออกจากสมาชิกสหกรณ จะตองย่ืนใบลาออกตอ
สหกรณ ตามแบบที่สหกรณกําหนด

ใหคณะกรรมการดําเนินการ หรือผูที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูมีอํานาจ
พิจารณาหากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับก็ใหถือวาลาออกจากสหกรณได ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ

หมวดท่ี 2
หนาท่ีของสมาชิก

ขอ 8. สมาชิกตองปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สหกรณ ขอบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณที่เปนหนาที่
ของสมาชิกทุกประการ

ขอ 9. คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ
คนละ 100.-บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) สวนผูเคยเปนสมาชิกมาแลว ตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาคนละ
200.-บาท (สองรอยบาทถวน) การชําระคาธรรมเนียมแรกเขาจึงจะถือวาไดรับสิทธิเปนสมาชิก

คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณ จะเรียกคืนไมได
ขอ 10. สมาชิกตองถือหุนในสหกรณตามอัตราที่สหกรณกําหนดไวในประกาศ
ขอ 11. สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยน ชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบ

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
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หมวดท่ี 3
สิทธิของสมาชิก

ขอ 12. ใหสมาชิกมีสิทธิตาง ๆ ในสหกรณไดเฉพาะที่กําหนดไวในระเบียบนี้เทานั้น

การฝากเงิน
ขอ 13. การฝากเงิน สมาชิกมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ ตามระเบียบของสหกรณ

การกูยืมเงิน และการค้ําประกัน
ขอ 14. การกูยืมเงิน สมาชิกมีสิทธิกูยืมเงินจากสหกรณภายใตเงื่อนไข และหลักเกณฑดังนี้

14.1 การกูฉุกเฉิน สมาชิกสามารถกูฉุกเฉินไดตามระเบียบวาดวยเงินกูฉุกเฉินของสหกรณ
14.2 การกูสามัญ ใหกูไดตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการใหเงินกูสามัญของสหกรณ
14.3 การคํ้าประกันใหมีสิทธิตามระเบียบนี้ และระเบียบฯ วาดวยเงินกูสามัญของสหกรณ
14.4 การกูพิเศษ สมาชิกสามารถกูพิเศษไดไมเกินรอยละ 90 ของจํานวนเงินฝาก หรือสิทธิ

เรียกรองในมูลคาหุนที่ตนมีอยูในสหกรณ ทั้งนี้ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ระเบียบวาดวยเงินกูพิเศษของสหกรณ

14.5 การกูพิเศษที่ใชหลักทรัพยเปนประกันเงินกูสามารถใหกูไดตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ระเบียบวาดวยการใหเงินกูพิเศษของสหกรณ

ขอ 15. ดอกเบ้ียเงินกู ใหคิดอัตราดอกเบ้ียเงินกูตามที่สหกรณกําหนดไวในประกาศของสหกรณ
สหกรณทรงไวซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกูตามที่เห็นสมควร แตตองไมเกินอัตราดอกเบ้ีย
สูงสุดที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนดไว โดยสหกรณจะประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป ดอกเบ้ียเงินกู
ใหคิดเปนรายวันตามจํานวนเงินตนคงเหลือ

ขอ 16. สมาชิกที่ประสงคจะกูยืมเงินจากสหกรณ จะตองย่ืนคําขอกู และทําสัญญาเงินกูตามแบบที่
สหกรณกําหนด

ขอ 17. อํานาจในการพิจารณาอนุมัติเงินกูใหเปนไปตามระเบียบวาดวยเงินกูของสหกรณ
ขอ 18. หลักเกณฑแนวปฏิบัติในการใหกูเงินที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหนํา

ระเบียบสหกรณวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกมาถือใชโดยอนุโลม

การรับเงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืน
ขอ 19. การรับเงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืน สมาชิกมีสิทธิไดรับเงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืน ตาม

ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ
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การเลือกตั้ง
ขอ 20. การเลือกต้ังกรรมการสหกรณ สมาชิกมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการสหกรณ และมีสิทธิ

ลงสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการสหกรณ หรือผูแทนสมาชิกสหกรณ

สวัสดิการอื่น ๆ
ขอ 21. สมาชิกมีสิทธิไดรับสวัสดิการทุกประเภทที่สหกรณจัดบริการแกสมาชิก

หมวดท่ี 4
การขาดสมาชิกภาพ

ขอ 22. การขาดสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังนี้
22.1 ตาย
22.2 ลาออก
22.3 เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
22.4 ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
22.5 ขาดคุณสมบัติตามขอ 5.3 และ ขอ 5.5
22.6 ถูกใหออกจากสมาชิกสหกรณ

ขอ 23. การใหออกจากสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหสมาชิกออกจากสหกรณ
เพราะจงใจฝาฝนขอบังคับ หรือระเบียบ หรือมติ ของสหกรณ หรือมีพฤฒิการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไม
ซื่อสัตยสุจริต หรือแสดงตนเปนปฏิปกษตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ

ขอ 24. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผล
เงินเฉลี่ยคืนคางจาย เงินฝาก และดอกเบ้ียเงินฝาก บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิ
ไดรับ โดยถือหลักปฏิบัติตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ

ขอ 25. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดชอบตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงินดังกลาว
ในขอ 24. นั้น สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน

ขอ 26. ใหคณะกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปญหา
ทั้งปวงที่เก่ียวกับการดําเนินการตามระเบียบ
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หมวดท่ี 5
บทเฉพาะกาล

ขอ 27. ใหสมาชิกสหกรณที่เปลี่ยนสถานะภาพการทํางานจากขาราชการ หรือลูกจางประจํา หรือ
ลูกจางชั่วคราว เปนพนักงานของมหาวิทยาลัยสามารถขอโอนสมาชิกภาพจากสถานภาพเดิมเปนสมาชิก
ตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2554

(ลงชื่อ) เมธี สรรพานิช
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เมธี  สรรพานิช)

ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด


