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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากดั 
ว่าด้วย  สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ตามข้อบังคับ ข้อ 32 (6) ง. 

พ.ศ.2562 
 
  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  จ ากดั พ.ศ.2562 

ขอ้ 79(8)และขอ้ 113(10)คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 46 คร้ังท่ี 17 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 จึงมี
มติใหก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยสวสัดิการสมาชิกสหกรณ์ตามขอ้บงัคบัขอ้ 32 (6) ง.  ดงัน้ี   

 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ ากดั วา่ดว้ย 
สวสัดิการสมาชิกสหกรณ์ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 32 (6) ง.  พ.ศ. 2562  
 ข้อ 2. ให้ยกเลิก บรรดามติประกาศ ค าสั่ง และแนวปฏิบัติอ่ืนท่ีขัดหรือแยง้กับระเบียบน้ีให้ใช้
ระเบียบน้ีแทน  
 ขอ้ 3. ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562  เป็นตน้ไป  
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี  
  “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ ากดั  
  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ ากดั ท่ีเป็น 
สมาชิกสหกรณ์และพน้จากราชการ หรืองานจากตน้สังกดั  โดยไม่มีความผิด และมิไดล้าออกจากการเป็น
สมาชิกสหกรณ์ ตามขอ้บงัคบัขอ้ 32 (6) ง.  และให้หมายถึงสมาชิกสมทบท่ีเปล่ียนสถานภาพเป็นสมาชิก
ตามขอ้บงัคบัขอ้ 32(6) ง. ตามบทเฉพาะกาลของขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
จ ากดั พ.ศ.2562 ขอ้ 118 วรรคสอง” 
  “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ ากดั  
  “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ ากดั  
  “ผูจ้ดัการ” หมายถึง ผูจ้ดัการใหญ่สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ ากดั 
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หมวดท่ี 1  
หน้าที่ของสมาชิก 

ขอ้ 5. สมาชิกตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของสหกรณ์       
ทุกประการ   

ขอ้ 6. สมาชิกตอ้งถือหุน้ในสหกรณ์เดือนละไม่นอ้ยกวา่ 100 บาท  และสูงสุดไม่เกินเดือนละ  
10,000 บาท   
 การถือหุ้นของสมาชิกคนหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมด และสมาชิกที่มีค่า
หุ้นตัง้แต่ 6,000,000.-บาทขึน้ไป  จะสง่หุ้นรายเดือนอีกก็ได้  แต่ไม่เกินอตัราที่ก าหนดไว้ในระเบียบ   

ขอ้ 7. สมาชิกคนใดมีการเปล่ียน ช่ือ ช่ือสกุล สัญชาติ และท่ีอยูต่อ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายใน 
สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

 
หมวดท่ี3  

สิทธิของสมาชิก  
ขอ้ 8. ใหส้มาชิกมีสิทธิต่าง ๆ ในสหกรณ์ไดเ้ฉพาะท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี   

การฝากเงิน  
ขอ้ 9. การฝากเงิน สมาชิกมีสิทธิฝากเงินกบัสหกรณ์ตามระเบียบของสหกรณ์   

การกู้ยืมเงิน และการค า้ประกัน  
ขอ้ 10. การกูย้มืเงิน สมาชิกมีสิทธิกูย้มืเงินไดเ้ฉพาะเงินกูป้ระเภทพิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่า  

หุน้และหรือเงินฝากของตนเองท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์  และใชสิ้ทธิเรียกร้องในค่าหุ้น และหรือเงินฝากนั้นมาเป็น
หลกัประกนั เงินกู ้  การผอ่นช าระใหเ้ป็นไปตามระเบียบสหกรณ์วา่ดว้ยการใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิก 
 ขอ้ 11.  การระบุอตัราดอกเบ้ียเงินกูใ้นสัญญาเงินกู ้  ใหร้ะบุอตัราดอกเบ้ียอตัราสูงสุดตามท่ีก าหนด
ไวใ้นระเบียบสหกรณ์วา่ดว้ยการใหเ้งินกูป้ระเภทพิเศษแก่สมาชิก   สหกรณ์จะเรียกเก็บดอกเบ้ียตามอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีสหกรณ์ประกาศถือใชล้่าสุดเป็นเกณฑ ์
 การค านวณดอกเบ้ียเงินกูป้ระเภทพิเศษ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ และคิดเป็นทศนิยมสองต าแหน่ง  

ขอ้ 12. สมาชิกท่ีประสงคจ์ะกูย้มืเงินจากสหกรณ์จะตอ้งยื่นค าขอกู ้และท าสัญญาเงินกูต้ามแบบท่ี 
สหกรณ์ก าหนด  

ขอ้ 13. อ านาจในการพิจารณาอนุมติัเงินกูใ้หเ้ป็นไปตามระเบียบสหกรณ์วา่ดว้ยเงินกูแ้ต่ละประเภท  
ข้อ 14. หลักเกณฑ์แนวปฏิบติัในการให้เงินกู้ท่ีนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ีให้น า

ระเบียบสหกรณ์วา่ดว้ยการใหเ้งินกูป้ระเภทพิเศษมาถือใชโ้ดยอนุโลม 
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การรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 

ขอ้ 15. การรับเงินปันผลตามหุน้ท่ีช าระแลว้และเงินเฉล่ียคืน สมาชิกมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล และ 
เงินเฉล่ียคืน ตามขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ 
 

การประชุมใหญ่  และการเลอืกตั้ง  
 ขอ้ 16. สมาชิกจะมีสิทธิเขา้ประชุมใหญ่  เพื่อเสนอความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนนได ้ จะตอ้ง
เป็นสมาชิกมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 10 ปี   และไดช้ าระค่าหุ้นรายเดือนมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 120 งวด  จึงจะมีสิทธ์ิ
เขา้ประชุมใหญ่  

ขอ้ 17. การลงคะแนนสรรหา และการเลือกตั้งในสหกรณ์ สมาชิกมีสิทธิออกเสียงสรรหากรรมการ
สหกรณ์ และเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกสหกรณ์ 

ขอ้ 18. สมาชิกมีสิทธ์ิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนสมาชิกเม่ือเป็นสมาชิกมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี   
และไดช้ าระค่าหุน้รายเดือนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 120 งวด    

ขอ้ 19. สมาชิกไม่มีมีสิทธ์ิสมคัรรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการสหกรณ์ 
  

การรับสวัสดิการ 
ขอ้ 20. สมาชิกมีสิทธิไดรั้บสวสัดิการต่าง ๆ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้ ดงัน้ี 

  20.1 สวสัดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต  ตามระเบียบสหกรณ์ วา่ดว้ย  ทุนสวสัดิการ 
สงเคราะห์สมาชิกผูเ้สียชีวิตเพื่อทดแทนโครงการสงเคราะห์สมาชิกผูเ้สียชีวิตชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคใต ้   
  สมาชิกท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บสวสัดิการน้ี  ตอ้งมีอายไุม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์  ในวนัท่ีเป็นสมาชิก 
ใหไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์ตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 

  20.1.1  เป็นสมาชิกมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี  และมีค่าหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 100,000 บาท  
มีสิทธ์ิไดรั้บสวสัดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต  100,000.-บาท   

  20.1.2  เป็นสมาชิกมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 ปี และมีค่าหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 200,000 บาท  
มีสิทธ์ิไดรั้บสวสัดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต  150,000.-บาท   

  20.1.3 เป็นสมาชิกมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 20 ปี และมีค่าหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 250,000 บาท 
มีสิทธ์ิไดรั้บสวสัดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต  200,000.-บาท   
  ยกเวน้ สมาชิกสมาชิกสมทบท่ีเปล่ียนสถานภาพเป็นสมาชิกตามขอ้ 32 (6) ง.  ท่ีมีสิทธ์ิ
ไดรั้บสวสัดิการสงเคราะห์สมาชิกผูเ้สียชีวิตเพื่อทดแทนโครงการสงเคราะห์สมาชิกผูเ้สียชีวิตชมรมสหกรณ์
ออมทรัพยภ์าคใต ้  ใหมี้สิทธ์ิไดรั้บสวสัดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต 200,000.-บาท   
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 ข้อ 21. สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล  สวสัดิการขวญับุตร  สวสัดิการมงคลสมรส  สวสัดิการ
ทุนการศึกษาบุตร   สวสัดิการสงเคราะห์ศพญาติสมาชิกเสียชีวิต    
 สมาชิกมีสิทธ์ิไดรั้บสวสัดิการดงักล่าว  เม่ือเป็นสมาชิกมาแลว้ไม่น้อยกว่า  10  ปี  และมีค่าหุ้นไม่
นอ้ยกวา่  250,000 บาท   และช าระค่าหุน้ต่อเน่ืองทุกเดือน ๆ ละ ไม่นอ้ยกวา่ 500 บาท   
 ข้อ 22. สวสัดิการอบรมอาชีพ  สวสัดิการอบรมสัมมนาวิชาการ  สวสัดิการทัศนศึกษาดูงาน 
สวสัดิการรับของท่ีระลึกประชาสัมพนัธ์สหกรณ์ 
 สมาชิกจะมีสิทธ์ิไดรั้บสวสัดิการดงักล่าว  เม่ือมีค่าหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 40,000 บาท 
 ขอ้ 23. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการรักษาการตามระเบียบน้ี และมีอ านาจวินิจฉยัช้ีขาดในปัญหา ทั้ง
ปวงท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการตามระเบียบ 
 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 13 พฤศจิกายน  2562 
 
 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เมธี  สรรพานิช) 
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ ากดั 
 
 


