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สาํเนา 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จาํกัด 

ว่าด้วย สมาชิกที่เป็นลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานเงนิรายได้ และพนักงานราชการ 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

 พ.ศ. 2558 
 

อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบั สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
พ.ศ.2552 ข้อ 78(8) และข้อ 110 (10) คณะกรรมการดําเนินการ ชดุท่ี 42 ครัง้ท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 
2558  จงึมีมตใิห้กําหนดระเบียบ วา่ด้วย สมาชิกท่ีเป็นลกูจ้างชัว่คราว พนกังานเงินรายได้ และพนกังาน
ราชการมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ดงันี ้

ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั วา่ด้วย
สมาชิกท่ีเป็นลกูจ้างชัว่คราว พนกังานเงินรายได้ และพนกังานราชการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 
2558 

ข้อ 2. ให้ยกเลกิ ระเบียบฯ วา่ด้วย สมาชิกท่ีเป็นลกูจ้างชัว่คราวและพนกังานเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2554 บรรดามต ิประกาศ คําสัง่ และแนวปฏิบตัอ่ืินท่ีขดัหรือแย้งกบั
ระเบียบนีใ้ห้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 

ข้อ 3. ให้ใช้ระเบียบนีต้ัง้แตว่นัท่ี 5 ตลุาคม 2558 เป็นต้นไป 
ข้อ 4. ในระเบียบนี ้

“สหกรณ์” หมายถงึ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
“สมาชิก” หมายถงึ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั ท่ีเป็น 

ลกูจ้างชัว่คราว พนกังานเงินรายได้ พนกังานราชการ ของกองหรือคณะหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

“ลกูจ้างชัว่คราว” หมายถึง บคุคลท่ี กองหรือคณะ หรือหน่วยงานใดหนว่ยงานหนึง่ซึง่ 
จดัตัง้ขึน้ตามมตขิองสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และจดัจ้างด้วยเงินรายได้หรือเงินโครงการ หรือเงิน
อ่ืนใดท่ีหนว่ยงานดงักลา่วข้างต้นจดัหามา จ้างบคุคลเหลา่นี ้และต้องมีผู้บงัคบับญัชาระดบัไมต่ํ่ากวา่
หวัหน้าหนว่ยเป็นผู้ รับรองวา่เป็นลกูจ้างชัว่คราว 
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 “พนกังานเงินรายได้” หมายถึง บคุคลท่ี กอง หรือคณะ หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ 
ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามมตขิองสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และจดัจ้างด้วยเงินรายได้ หรือเงินโครงการ หรือ
เงินอ่ืนใดท่ีหนว่ยงานดงักลา่วข้างต้นจดัหามาจ้างบคุคลเหลา่นี ้และต้องมีผู้บงัคบับญัชาระดบัไมต่ํ่ากวา่
หวัหน้าหนว่ยเป็นผู้ รับรองวา่เป็นพนกังานเงินรายได้ 

“พนกังานราชการ” หมายถงึ พนกังานราชการมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถงึ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
“ผู้จดัการ” หมายถงึ ผู้จดัการใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 

 
หมวดที่ 1 
สมาชกิ 

ข้อ 5. สมาชิกต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้
5.1 เป็นผู้ เห็นชอบในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
5.2 เป็นผู้บรรลนิุตภิาวะ 
5.3 เป็นลกูจ้างชัว่คราว หรือพนกังานเงินรายได้ หรือพนกังานราชการ 
5.4 เป็นผู้ มีความประพฤต ิและนิสยัดีงาม 
5.5 มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการให้กู้ ยืมเงิน 
5.6 หากเคยเป็นสมาชิกแล้วลาออก จะสมคัรสมาชิกใหมไ่ด้เม่ือลาออกครบ 2 ปี 

ข้อ 6. การสมคัรเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกตามระเบียบนี ้จะต้องย่ืนใบสมคัรตอ่
สหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนดเม่ือคณะกรรมการดําเนินการหรือผู้ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายได้พิจารณาสอบสวนเห็นเป็นท่ีพอใจวา่ผู้สมคัรมีคณุสมบตัถิกูต้องตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 5 และ
เห็นเป็นการสมควรให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้อนมุตัรัิบเป็นสมาชิก ทัง้นีใ้ห้เป็น ไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
กําหนดในข้อบงัคบัของสหกรณ์ 

ข้อ 7. การลาออก สมาชิกท่ีมีความประสงค์ลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ จะต้องย่ืนใบลาออกตอ่
สหกรณ์ ตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนดให้คณะกรรมการดําเนินการ หรือผู้ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจพจิารณา หากเห็นวา่เป็นการชอบด้วยข้อบงัคบั ก็ให้ถือวา่ลาออกจากสหกรณ์ได้ 
ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของสหกรณ์ 
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หมวดที่ 2 
หน้าที่ของสมาชิก 

ข้อ 8. สมาชิกต้องปฏิบตัติามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ ข้อบงัคบั ระเบียบ และมตขิองสหกรณ์ท่ี
เป็นหน้าท่ีของสมาชิกทกุประการ 

ข้อ 9. คา่ธรรมเนียมแรกเข้า ผู้ เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชําระคา่ธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ 
คนละ100.-บาท (หนึง่ร้อยบาทถ้วน) สว่นผู้ เคยเป็นสมาชิกมาแล้ว ต้องชําระคา่ธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 
200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) การชําระคา่ธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว จงึจะถือวา่ได้รับสทิธิเป็นสมาชิก  

คา่ธรรมเนียมแรกเข้านีใ้ห้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไมไ่ด้ 
ข้อ 10. สมาชิกต้องถือหุ้นในสหกรณ์ตามอตัราท่ีสหกรณ์กําหนดไว้ในประกาศ 
ข้อ 11. สมาชิกคนใดมีการเปล่ียน ช่ือ ช่ือสกลุ สญัชาต ิและท่ีอยู ่ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน

สามสบิวนันบัแตว่นัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 

หมวดที่ 3 
สิทธิของสมาชิก 

ข้อ 12. ให้สมาชิกมีสทิธิตา่ง ๆ ในสหกรณ์ได้เฉพาะท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนีเ้ท่านัน้ 
การฝากเงนิ 

ข้อ 13. การฝากเงิน สมาชิกมีสทิธิฝากเงินกบัสหกรณ์ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
การกู้ยืมเงนิ และการคํา้ประกัน 

ข้อ 14. การกู้ ยืมเงิน สมาชิกมีสทิธิกู้ ยืมเงินจากสหกรณ์ ภายใต้เง่ือนไข และหลกัเกณฑ์ดงันี ้
          14.1 การกู้ฉุกเฉิน สมาชิกตามระเบียบนีส้ามารถกู้ฉกุเฉินได้สงูสดุไมเ่กินอตัราเงินเดือน  และ    
จะต้องชําระคืนเงินต้นเป็นงวดรายเดือนเท่าๆกนั  เว้นแตง่วดสดุท้ายให้ชําระเทา่จํานวนท่ีคงเหลือ  พร้อม
ดอกเบีย้อีกตา่งหาก  รวมไมเ่กิน 6 งวด 

14.2 การกู้สามัญ สมาชิกมีสทิธิตามเง่ือนไข ดงันี ้
14.2.1 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ตดิตอ่กนัมาแล้วไมน้่อยกวา่ 12 เดือน หรืออยูใ่น

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นควรแก่กรณีเป็นราย ๆ ไป 
สมาชิกท่ีขาดสง่เงินคา่หุ้นรายเดือน หรือค้างสง่เงินงวดชําระหนีไ้มว่า่ต้นเงินหรือ 

ดอกเบีย้ สหกรณ์จะไมรั่บพิจารณาคําขอกู้สามญัของสมาชิกนัน้ เว้นแตจ่ะได้ชําระเงินท่ีค้างดงักลา่ว 
เรียบร้อยแล้ว 

14.2.2 สมาชิกต้องมีคา่หุ้นในสหกรณ์ไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 5 ของวงเงินท่ีขอกู้  
14.2.3 วงเงินให้กู้ ได้สงูสดุไมเ่กิน 400,000.-บาท ตามเง่ือนไขดงันี ้

  (ก) สมาชิกตัง้แต ่12 เดือน ถึง 60 เดือน กู้ ได้สงูสดุไมเ่กิน 100,000.-บาท 
  (ข) สมาชิกตัง้แต ่60 เดือนขึน้ไป ถึง 120 เดือน กู้ ได้สงูสดุไมเ่กิน 200,000.-บาท 
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  (ค) สมาชิกตัง้แต ่120 เดือนขึน้ไป กู้ ได้สงูสดุไมเ่กิน 400,000.- บาท 
14.2.4 ผู้ คํา้ประกนัต้องเป็นสมาชิกท่ีมีสทิธิการคํา้ประกนัตามระเบียบฯ วา่ด้วยเงินกู้

สามญัและตามระเบียบนี ้ทัง้นีผู้้ คํา้ประกนัต้องมีเงินเดือนไมต่ํ่ากวา่ 7,000.- บาท 
14.2.5 ต้องแนบสญัญาจ้าง และหนงัสือรับรองการทํางาน 
14.2.6 งวดชําระหนีคื้น กําหนดระยะเวลาการผอ่นเงินงวดชําระหนี ้ให้เป็นไปตามเง่ือนไข 

ดงันี ้
  (ก)  เป็นสมาชิก ไมเ่กิน 36 เดือน ให้คํานวณการกู้และงวดผอ่นชําระให้เสร็จสิน้ภายใน 
12 งวด นบัแตว่นัสิน้สดุอายสุญัญาจ้างทัง้นีร้วมต้องไมเ่กิน 60 เดือน 
  (ข)  เป็นสมาชิก เกิน 36 เดือน ให้คํานวณการกู้และงวดผอ่นชําระ ไมเ่กิน 60 งวด โดยไม่
ต้องดสูญัญาจ้าง 
  (ค) เป็นสมาชิก เกิน 120 เดือน ให้คํานวณการกู้และงวดผอ่นชําระไมเ่กิน 100 งวด โดย
ไมต้่องดสูญัญาจ้าง 

14.3 การกู้พเิศษ สมาชิกมีสทิธิกู้พิเศษดงันี ้
14.3.1 สมาชิกสามารถกู้พิเศษได้ไมเ่กินร้อยละ 90 ของสทิธิเรียกร้องในคา่หุ้นและหรือ 

จํานวนเงินฝากท่ีตนมีอยูใ่นสหกรณ์ และใช้สทิธิเรียกร้องในคา่หุ้นและหรือเงินฝากนัน้มาเป็นหลกัประกนั
เงินกู้  การผอ่นชําระให้เป็นไปตามระเบียบวา่ด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก 

14.3.2 สมาชิกต้องมีอายสุมาชิกไมน้่อยกวา่ 12 เดือน จงึจะใช้สทิธิการกู้พิเศษโดยใช้ 
ท่ีดนิ เป็นหลกัประกนัได้ โดยกําหนดไว้ดงัตอ่ไปนี ้
  (ก) วงเงินกู้พิเศษทัว่ไป ให้คํานวณสทิธิการกู้ ได้ ตามหลกัเกณฑ์การคาํนวณเงินกู้พิเศษ 
งวดชําระหนีภ้ายใน 180 งวด 
  (ข) วงเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะไมจํ่ากดัวงเงินโดยให้กู้ ได้ตามสทิธิ ท่ีคํานวณได้ ตาม
หลกัเกณฑ์ของสหกรณ์ งวดชําระหนีภ้ายใน 300 งวด 
  (ค) หลกัประกนัเงินกู้ ต้องเป็นท่ีดนิท่ีมีทางสาธารณประโยชน์เข้าถึง และต้องเป็นตราจอง 
,โฉนด , น.ส. 3 ก. ในเขตพืน้ท่ี ตามท่ีระเบียบ ฯ และประกาศ เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้พิเศษฯ 
ของสหกรณ์กําหนด ซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของผู้กู้  คูส่มรส บตุร พอ่ แมข่องผู้ก ู◌ ้และพ่ีน้องร่วมบดิามารดา
เดียวกนักบัผู้กู้�  ท่ีดนิวา่งเปลา่คํา้ประกนัได้ร้อยละ 50  ท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้างคํา้ประกนัได้ร้อยละ70 
  (ง) กู้พิเศษเพ่ือการเคหะให้กู้ ได้ไมเ่กินราคาประมาณหลกัประกนั 

14.4 สมาชิกสามารถใช้สทิธิการกู้ฉกุเฉินกบัการกู้สามญั หรือการกู้ฉกุเฉินกบัการกู้พิเศษ 
สองสญัญาได้ แตไ่มส่ามารถใช้สทิธิการกู้สามญักบัการกู้พิเศษสองสญัญาได้ เว้นแตส่มาชิกท่ีเป็นสมาชิก
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 60 เดือน และมีเงินเดือนไมต่ํ่ากวา่ 7,000บาท สามารถใช้สทิธิการกู้สามญักบัการกู้  
พิเศษสองสญัญาได้ 
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14.5 ดอกเบีย้เงินกู้  ให้คดิอตัราดอกเบีย้เงินกู้  ตามท่ีสหกรณ์กําหนดไว้ในประกาศของ 
สหกรณ์ สหกรณ์ทรงไว้ซึง่สทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้เงินกู้ตามท่ีเห็นสมควรแตต้่องไมเ่กินอตัรา
ดอกเบีย้สงูสดุท่ีกรมสง่เสริมสหกรณ์กําหนดไว้ โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป ดอกเบีย้
เงินกู้ ให้คดิเป็นรายวนัตามจํานวนเงินต้นคงเหลือ 

14.6 สมาชิกท่ีประสงค์จะกู้ ยืมเงินจากสหกรณ์ จะต้องย่ืนคําขอกู้  และทําสญัญาเงินกู้ตามแบบท่ี
สหกรณ์กําหนด 

14.7 อํานาจในการพิจารณาอนมุตัเิงินกู้  ให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ วา่ด้วยเงินกู้แตล่ะประเภทของ
สหกรณ์ 

14.8 หลกัเกณฑ์แนวปฏิบตัใินการให้เงินกู้ ท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี ้ให้นําระเบียบ
สหกรณ์วา่ด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกฉบบัปัจจบุนั ของแตล่ะประเภทเงินกู้มาถือใช้โดยอนโุลม 

การรับเงนิปันผลและเงนิเฉล่ียคืน 
ข้อ 15. การรับเงินปันผลตามหุ้นท่ีชําระแล้วและเงินเฉล่ียคืน สมาชิกมีสทิธิได้รับเงินปันผล และ

เงินเฉลีย่คืน ตามข้อบงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ 
การเลือกตัง้ 

ข้อ 16. การเลือกตัง้กรรมการสหกรณ์ สมาชิกมีสทิธิออกเสียงเลือกตัง้กรรมการสหกรณ์ แตไ่มมี่
สทิธิลงสมคัรรับเลือกตัง้เป็นกรรมการสหกรณ์ เว้นแตก่ารสมคัรเป็นผู้แทนสมาชิกต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว
ไมน้่อยกวา่ 60 เดือน 

สวัสดกิารอ่ืน ๆ 
ข้อ 17. สมาชิกมีสทิธิได้รับสวสัดกิารทกุประเภทท่ีสหกรณ์จดับริการแก่สมาชิก ยกเว้นการกู้ เงินท่ี

ไมเ่ข้าหลกัเกณฑ์ท่ี กําหนดไว้ในระเบียบนี ้
 

หมวดที่ 4 
การขาดสมาชิกภาพ 

ข้อ 18. การขาดสมาชิกภาพ สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตใุด ๆ ดงันี ้
18.1 ตาย 
18.2 ลาออก 
18.3 เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
18.4 ต้องคําพพิากษาให้ล้มละลาย 
18.5 ขาดคณุสมบตัติามข้อ 5 
18.6 ถกูออกจากราชการ หรืองานประจํา ตามข้อบงัคบั ข้อ32 (3) 
18.7 ถกูให้ออกจากสหกรณ์ 
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ข้อ 19. การให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้สมาชิกออกจาก
สหกรณ์เพราะจงใจฝ่าฝืนข้อบงัคบั หรือระเบียบ หรือมต ิของสหกรณ์ หรือมีพฤฒิการใดๆ อนัเป็นเหตใุห้
เห็นวา่ไมซ่ื่อสตัย์สจุริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ตอ่สหกรณ์ไมว่า่โดยประการใด ๆ 

ข้อ 20. การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ สหกรณ์จะจ่ายคา่หุ้น เงินปันผล
ค้างจ่าย เงินฝาก และดอกเบีย้เงินฝาก บรรดาท่ีสมาชิกนัน้มีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้แก่ผู้ มีสทิธิได้รับ โดยถือ
หลกัปฏิบตัติามข้อกําหนดวา่ด้วยหุ้น หรือข้อกําหนดวา่ด้วยการรับฝากเงินในข้อบงัคบัและในระเบียบของ
สหกรณ์ 

ข้อ 21. การหกัจํานวนเงินซึง่สมาชิกต้องรับผิดชอบตอ่สหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินในข้อ 20
นัน้ สหกรณ์มีอํานาจหกัจํานวนเงินซึง่สมาชิกต้องรับผิดตอ่สหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ 22. ให้คณะกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบนี ้และมีอํานาจวนิิจฉยัชีข้าดในปัญหา
ทัง้ปวงท่ีเก่ียวกบัการดําเนินการตามระเบียบ 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 21 กนัยายน 2558 

                                                    (ลงช่ือ) บรรเจิด  พฤฒิกิตต ิ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด   พฤฒิกิตต)ิ  

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
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