
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด 
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จํากัด  กอต้ังขึ้นเม่ือ

วันที่ 18 มีนาคม 2517 โดยมีผูเขาช่ือสมัครเปนสมาชิก สหกรณทั้งส้ิน 169 คน   ที่
ประชุมใหญมีมติใหจัดต้ัง  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จํากัด 
โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการคือ  
             1. สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยการถือหุนและฝากเงินในสหกรณ  
             2. ใหเงินกูแกสมาชิก สําหรับใชเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชน  

 และนายทะเบียนสหกรณไดออกหนังสือสําคัญรับจดทะเบียนใหเ ม่ือ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2517 เลขทะเบียนที่ กพธ.5/2517 และเร่ิมเปดดําเนินการอยาง
เปนทางการเม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2517    
              สอ.มอ. มีสมาชิกเร่ิมตน 169 คน สามารถเก็บทุนเรือนหุนจากสมาชิกใน
คร้ังแรกได    ทั้งส้ิน 8,440.-   บาท โดยมีศาสตราจารยนายแพทยสวัสด์ิ -สกุลไทย 
เปนประธานกรรมการดําเนินการชุดแรก   ปจจุบัน สอ.มอ. มีสํานักงานใหบริการ    
ทั้งส้ิน 5  แหง คือ 
              1 สํานักงานใหญ ต้ังอยูที่ อาคารสวัสด์ิ  สกุลไทย เย้ืองศูนยคอมพิวเตอร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  
             2. สํานักงานบริการคณะแพทยศาสตร  ต้ังอยูที่ ช้ันใตดินอาคาร        
โรงพยาบาลสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ 
              3. สํานักงานวิทยาเขตปตตานี   เปนอาคารที่สรางโดยงบประมาณของ
สหกรณเอง ต้ังอยูที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี  

4. สํานักงานสาขา เขตภู เ ก็ต   ต้ั งอ ยูที่  สํ านั กงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วิทยาเขตภูเก็ต  

5. สํานักงานสาขาสุราษฎรธานี ต้ังอยูที่  สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

 
 

การสมัครสมาชิก 
ผูสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณตองมีคุณสมบัติดังนี ้
1. เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
2. เปนผูบรรลุนิติภาวะ  
3. เปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย  

หรือพนักงานเงินรายได/ลูกจางช่ัวคราวของมหาวิทยาลัย (ตอง
ทํางานมาแลวไมนอยกวา 1 ป) หรือเปนพนักงานและลูกจาง ของ 
สอ .มอ . หรือผู เกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุงานจาก
มหาวิทยาลัย อดีตสมาชิก คูสมรสสมาชิก บัณฑิตเกา มอ.  

4. เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
5. มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการให

กูยืมเงิน 
6. สมาชิกที่เปนขาราชการหรือลูกจางประจําที่ขอลาออกจากสมาชิก  

จะสมัครเปนสมาชิกใหมได เม่ือลาออกครบหนึ่งป 
7. สมาชิกที่เปนพนักงานของมหาวิทยาลัยหรือลูกจางช่ัวคราว  ถาเคย

เปนสมาชิกแลวลาออกจะสมัครสมาชิกใหมไดเม่ือลาออกครบ 2 ป 
8. สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณจะสมัครเปนสมาชิกใหมได ตอง

ออกจากสหกรณไปแลวไมนอยกวา  3 ป 
คาธรรมเนียมในการสมัคร      

- สําหรับสมาชิกใหมจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขา คนละ 100 บาท   
สวนผูที่เคยเปนสมาชิกมาแลว ตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาคนละ 
200 บาท  สําหรับคาธรรมเนียม ใหถือเปนรายไดของสหกรณ สมาชิก
จะเรียกคืนไมได  และจะถือวาไดรับสิทธิ์เปนสมาชิกโดยสมบูรณก็
ตอเม่ือสหกรณไดรับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาแลว 

 

การขาดสมาชิกภาพ 
                สมาชิกจะขาดจากสมาชิกภาพเนื่องมาจาก 

1. ตาย  
2. ลาออกจากสมาชิกสหกรณ 
3. วิกลจริต 
4. ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
5. พนสภาพการเปนขาราชการหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย หรือพน

สภาพการเปนพนักงานของ สอ.มอ. โดยมีความผิด 
6. ถูกใหออกจากสมาชิกสหกรณ 

การถือหุนรายเดือน 
 การถือหุนรายเดือน สมาชิกทุกคนตองสงคาหุนเปนประจําทุกเดือน  
ตามอัตราสวนของรายได ในอัตราหุนละ 10 บาท ดังแสดงในตารางตอไปนี ้

เงินไดรายเดือน ถือหุนไมนอยกวา (หุน) 
ไมเกิน 5,000 บาท 
ต้ังแต 5,001 – 6,000 บาท 
ต้ังแต 6,001 – 7,000 บาท 
ต้ังแต 7,001 – 8,000 บาท 
ต้ังแต 8,001 – 9,000 บาท 
ต้ังแต 9,001 – 10,000 บาท 
ต้ังแต 10,001 – 13,000 บาท 
ต้ังแต 13,001 – 16,000 บาท 
ต้ังแต 16,001 – 18,000 บาท 
ต้ังแต 18,001 – 20,000 บาท 
ต้ังแต 20,001 บาท ขึ้นไป 
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การสงคาหุนรายเดือน สมาชิกสามารถขอสงคาหุนไดมากกวาอัตราที่

กําหนดไว แตจะตองสามารถหัก ณ ที่จายได 



การจายเงินปนผล 
              การจายเงินปนผล ใหเปนไปตามอัตราซ่ึงที่ประชุมใหญประจําป 
พิจารณาในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้น ในอัตราสูงสุดไมเกินที่กฎหมาย
กําหนด (รอยละ10 ตอป) โดยคิดใหตาม    สัดสวนระยะเวลา  ซ่ึงสมาชิกจะไดรับ
เต็มจํานวนโดยไมตองหักภาษีเงินได 
เงินเฉลี่ยคืน 

สมาชิกทีกู่เงินจากสหกรณ  เม่ือส้ินปทางบัญชี สหกรณจะจายเงินเฉล่ีย
คืนใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมของดอกเบี้ยเงินกู ซ่ึงสมาชิกนั้น ๆ ไดสงใหแก
สหกรณในระหวางป  แตสมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ในปใด จะไมไดรับ
เงินเฉล่ียคืนสําหรับปนั้น 

บริการดานเงินฝาก 
แบงออกเปนบัญชีออมทรัพยประเภทตางๆ ดังนี้ 

1.  บัญชีเงินฝากออมทรัพย (1.25%) 
2.  บัญชีเงินฝากออมทรัพยมีเปาหมาย (2.90%) 
3.  บัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ (3.25%) 
4. บัญชีเงินฝาก มอ. สินทวี (ดอกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา)(4.10% – 4.30%) 
(อัตราดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณฯ   ณ วันที่ 26 ก.ค.59) 
บริการดานเงินกู 
1. เงินกูฉุกเฉิน  (5.85%) 
2. เงินกูสามัญ  (6.75%) 
3. เงินกูพิเศษ - เพื่อการเคหะ ฯ (4.75.00%) เพื่อการอื่น ๆ (5.85%) 
สวัสดิการตาง ๆ ที่ สอ.มอ.จัดใหแกสมาชิก 
 1. ทุนสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก   สหกรณจะจายใหสมาชิกตามอายุ
การเปนสมาชิกในกองทุน ปละ 2,500.- บาท   โดยมีเง่ือนไขการจายเงิน  ดังนี ้

1.1 เปนสมาชิกกองทุนมาแลวไมนอยกวา 5 ป แลวลาออกจาก สหกรณ
เนื่องจากตองออกจากมหาวิทยาลัย  เพราะ เกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุ
งาน 
  1.2  เปนสมาชิกกองทุนมาแลวไมนอยกวา  10 ป แลวลาออกจาก 
สหกรณ เนื่องจากตองออกจากมหาวิทยาลัยไมวา   ดวยเหตุใดๆ ยกเวนการถูกไล
ออกจากราชการหรือ ไลออกจากงานสมาชิกจะไมไดรับเงินบําเหน็จดังกลาว 

2. จัดฝกอบรมเสริมรายไดใหแกสมาชิก 
3. จัดทุนการศึกษาใหแกบุตรสมาชิก และทุนสงเสริมการศึกษา 

        4. จัดฝกอบรมสัมมนาใหความรูแกสมาชิก 
 5.ชวยเหลือสมาชิกที่ประสบความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติ 
 6. แจกของที่ระลึกปใหมใหสมาชิกทุกคน 
       7.ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก              ผูเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ

ส้ินเชิงถาวร   เม่ือสมาชิกเสียชีวิต สหกรณจะจายเงินใหกับสมาชิกสูงสุด    รายละ 
200,000.- บาท  และทุพพลภาพจายสูงสุด  250,000.- บาท 

8.เงินยืมทดรองจายเพื่อจัดงานศพญาติของสมาชิก (บิดา,มารดา,คู
สมรส และบุตร) สอ.มอ. ใหยืมเพื่อจัดงานศพคร้ังละไมเกิน 50,000 บาท  

9.เงินสงเคราะหบําเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิกที่ เสียชีวิต (บิดา, 
มารดา, คูสมรส และบุตร) ศพละ 2,500 บาท ยกเวนคูสมรสที่ไมเปนสมาชิกศพละ
10,000 บาท 

10. บริการทํา พ.ร.บ.ประกันภัยรถยนต ประกันอัคคีภัย ประกันชีวิต
โดยบริษัสหประกันชีวิต 

11. บริการดานการเผยแพรขอมูลและสอบถามขอมูลทาง Internet 
12. คารักษาพยาบาลสมาชิกที่เขาเปนผูปวยในต้ังแต 1 คืน ในอัตราคืน

ละ 200.- บาท แตไมเกิน 1,400.- บาท (ยกเวนกรณีคลอดบุตร) 
13. สวัสดิการมงคลสมรส  
14. สวัสดิการเงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด 
15. สวัสดิการสําหรับคนโสด ที่มีอายุ 55 ป คนละ 2,000 บาท 

 
 
 
 
 

                สหกรณออมทรัพสหกรณออมทรัพยย  
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จํากัดจํากัด  
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