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ประวัติความเป็นมา
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2517  

โดยมผีูเ้ข้าช่ือสมคัรเป็นสมาชกิ สหกรณ์ทัง้สิน้ 169 คน ทีป่ระชมุใหญ่มีมติให้จดัตัง้ สหกรณ์ออมทรพัย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ากัด โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ 2 ประการ คือ

1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้นและฝากเงินในสหกรณ์

2. ให้เงินกู้แก่สมาชิก ส�าหรับใช้เพื่อการอันจ�าเป็นหรือมีประโยชน์

นายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกหนังสือส�าคัญรับจดทะเบียนให้ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2517  

เลขทะเบียนที่ กพธ.5/2517 และเริ่มเปิดด�าเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2517

สอ.ม.อ. มีสมาชิกเริ่มต้น 169 คน สามารถเก็บทุนเรือนหุ้นจากสมาชิกในครั้งแรก ได้ทั้งสิ้น  

8,440 - บาท โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สวัสดิ ์สกลุไทย์ เป็นประธานคณะกรรมการด�าเนนิการชดุแรก 

ปัจจบุนั สอ.ม.อ. เปิดให้บรกิารในทกุวทิยาเขต โดยมีส�านกังานให้บริการทัง้สิน้ 5 ส�านกังาน คือ 

1.	 ส� ำนักงำนใหญ่	ตัง้อยู่ที ่อาคารสวสัดิ ์สกลุไทย์ และอาคารผาสกุ (เย้ืองศนูย์คอมพวิเตอร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต�าบลหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

โทร. 074-256931-8 แฟกซ์ 074-286930

2.	สำขำคณะแพทยศำสตร์	ต้ังอยู ่ชั้นใต้ดินอาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต�าบลหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

โทร. 074-451115

3.	สำขำปัตตำนี	ต้ังอยู่ท่ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต�าบลรูสะมิแล 

อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทร./แฟกซ์ 073-331453 

4.	สำขำภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ต�าบลกะทู้ อ�าเภอกะทู้  

จังหวัดภูเก็ต โทร./แฟกซ์ 076-276389

5.	 สำขำสุรำษฎร์ธำนี	มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ีต�าบลมะขามเต้ีย 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร./แฟกซ์ 077-355561

และส�าหรับวิทยาเขตตรัง ยังไม่ได้เปิดเป็นส�านักงานบริการ แต่จัดเจ้าหน้าที่ไปให้บริการที ่

วิทยาเขตเดือนละ 2 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ากัด
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โครงสร้างการบริหารงานของ สอ.ม.อ. 
ประกอบด้วยส่วนส�าคัญ ดังน้ี

1.	 สมาชิกโดยที่ประชุมใหญ่	ท่ีประชุมใหญ่ของ สอ.ม.อ. ประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิก

จ�านวนไม่เกิน 300 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกสหกรณ์ มีหน้าที่ในการเข้าประชุมแสดงความคิดเห็น 

ซักถาม อภิปรายและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่แทนสมาชิก ที่ประชุมใหญ ่

จึงเป็นองค์กรท่ีมีอ�านาจสูงสุดในการพิจารณาวินิจฉัย 

ปัญหาทั้งปวงของสหกรณ์ (เว้นแต่เร่ืองท่ีอยู่ในอ�านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการด�าเนินการ) ในการพิจารณา

วนิจิฉยัปัญหาทัง้ปวงให้ถอืเสยีงข้างมากเป็นเสยีงชีข้าด 

โดยผูแ้ทนสมาชกิแต่ละคนมีเสยีงเท่ากันคนละ 1 เสยีง

2.	 คณะกรรมการด�าเนินการ  เป็นองค์กรการบริหารของสหกรณ์ ประกอบด้วย  

ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการด�าเนินการอื่นอีกไม่เกิน 14 คน ประกอบด้วย

 1. กรรมการและเหรัญญิก    จ�านวน 1 คน

 2. กรรมการที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย  จ�านวน 1 คน

 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    จ�านวน 2 คน

 4. กรรมการทั่วไป จาก 4 เขตเลือกตั้ง   จ�านวน 10 คน

ซึง่ท่ีประชุมใหญ่เลอืกต้ังจากสมาชิก ให้อ�านาจหน้าทีบ่รหิารของสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบาย

และเป้าหมาย ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ก�าหนดหรือให้ความเห็นชอบแล้ว ตามปกติคณะกรรมการด�าเนินการ

จะเป็นผู้เสนอร่างนโยบาย เป้าหมาย  

แผนงานและงบประมาณประจ�าป ี 

เพื่อขอความเห็นชอบจากท่ีประชุม

ใหญ่ รวมทั้งมีอ�านาจจ้างหรือแต่งตั้ง

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน

ประจ�าวันของสหกรณ์ในการบริหาร

งาน คณะกรรมการด�าเนินการต้องรับ

ผิดชอบต่อที่ประชุมใหญ่
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LOREM 234.67 0.234

IPSUM 123.07 0.134

DOLOR 2245.0 1.654

AMET 12.066 0.934

VENIAM 131.77 1.566

3. คณะผู้ตรวจสอบกิจการ 

คณะผู้ตรวจสอบกิจการเป็นองค์กรซึ่งท�าหน้าที่ 

แทนสมาชิกทัง้หมด ในการตรวจสอบ และควบคมุ

กิจการ เพราะฉะน้ันจึงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้อง 

เลอืกตัง้สมาชิก หรือบุคคลภายนอกตามกฎหมาย

สหกรณ์ เป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้

ตรวจสอบ ดูแลการบรหิารงานของคณะกรรมการ

ด�าเนินการตลอดท้ังปี เพ่ือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้องและโปร่งใส เพื่อให้เกิด

ความมั่นใจว่าสมาชิกจะได้รับประโยชน์จากสหกรณ์อย่างทั่วถึง

4. ฝ่ายจัดการ ฝ่ายจัดการประกอบด้วย ผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ประจ�าของสหกรณ์  

ผูจั้ดการใหญ่ เป็นผูบ้รหิารและผูบ้งัคบับัญชาสูงสดุของเจ้าหน้าที ่ซึง่เป็นผูป้ฏิบติังานประจ�าของสหกรณ์  

ในการให้การบรกิารแก่สมาชกิ คณะกรรมการด�าเนนิการเป็นผูส้รรหาจัดจ้าง และแต่งตัง้ผูจั้ดการใหญ่  

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ท�างานในต�าแหน่งต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ผู้จัดการใหญ่ต้องรับผิดชอบต่อ 

คณะกรรมการด�าเนินการ ในขณะที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดการจึงเป็นองค์การ

จัดการ ให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์

นอกจากองค์กรหลกัท้ัง 4 องค์กรแล้ว คณะกรรมการด�าเนนิการอาจแต่งตัง้คณะกรรมการหรอื

คณะอนกุรรมการ หรอืคณะท�างานต่าง ๆ  เพือ่ปฏบิตังิานเฉพาะด้านของสหกรณ์เพือ่ช่วยแบ่งเบาภาระ 

และให้ค�าแนะน�าหรอืข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการด�าเนนิการก็ได้ มอีายกุารท�างาน (วาระ) เท่ากบัวาระ

คณะกรรมการด�าเนินการที่แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการนั้น เช่น คณะกรรมการเงินกู้  

คณะกรรมการสาธารณประโยชน์ คณะกรรมการการศึกษา หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างาน

เฉพาะกิจ เพ่ือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงเป็นพิเศษตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่

ก�าหนด

LOREM 234.67 0.234

IPSUM 123.07 0.134

DOLOR 2245.0 1.654

AMET 12.066 0.934

VENIAM 131.77 1.566
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คณุสมบติั หน้าที ่สิทธ ิและสวสัดกิารของสมาชกิ

คุณสมบัติของสมาชิก

สมาชิก สมาชิกคือผู้ที่ได้รับพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อ 

ในทะเบียนสมาชิก และได้ช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าหุ้นตามจ�านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

สมาชิก สอ.ม.อ. แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สมาชิก และ สมาชิกสมทบ

1. สมาชิก หมายถึง สมาชิกที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

  (1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย

  (2) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

  (3) เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ

  (4) เป็นผู้มีความประพฤฒิ และนิสัยดีงาม

  (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

  (6) เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

   ก. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ�า หรือพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย 

   สงขลานครินทร์ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือ

   ข. เป็นข้าราชการบ�านาญ หรือลกูจ้างประจ�าทีร่บับ�าเหนจ็รายเดือนของมหาวทิยาลยั 

   สงขลานครินทร์ หรือผู้เกษียณอายุราชการ หรืองานจากหน่วยงานต้นสังกัด และ 

   มิได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือ

   ค. เป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

   หรือเป็นเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของนิติบุคคล หรือ 

   ง. เป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่พ้นจากราชการ หรืองานจากต้นสังกัด 

   โดยไม่มีความผิดและมิได้ลาออกจาก

   การเป็นสมาชิกสหกรณ์
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2. สมาชิกสมทบ หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์จ�ากัด ท่ีเป็น บิดา หรือ มารดา หรือบุตร หรือคู่สมรส ของสมาชิก หรือเป็นลูกจ้าง

โครงการต่าง ๆ ของคณะ หรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ขาดคุณสมบัต ิ

ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

สมาชิกสมทบต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลไร ้

ความสามารถ หรอืเสมอืนไร้ ความสามารถ หรอืต้องค�าพิพากษาให้ล้มละลาย และมีคณุสมบตั ิ

ดังต่อไปนี้

 (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

 (2) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 

 (3) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�าสั่งของสหกรณ์

  (4) เป็นบิดา หรือ มารดา ของสมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี หรือ

  (5) เป็นคู่สมรสของสมาชิกสหกรณ์ที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย 

  และมีอายุไม่เกิน 65 ปี หรือ

 (6) เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก ยกเว้นบุตรบุญธรรม 

  และมีอายุไม่เกิน 60 ปี หรือ

 (7) เป็นลกูจ้างโครงการต่าง ๆ ของคณะ หรอืหน่วยงานในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

  ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

 (8) ไม่เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 
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สมาชิกสมทบ 

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครและเอกสารตามที่สหกรณ์ก�าหนด ประกอบด้วย

1. บัตรประจ�าตัวประชาชน

2. ทะเบยีนบ้าน (กรณเีป็นบดิา หรือมารดา หรอืบตุร สมาชกิต้องแนบทะเบยีนบ้านของสมาชกิด้วย)

3. ทะเบียนสมรส (กรณีเป็นคู่สมรสสมาชิก)

4. สูติบัตร หรือหลักฐานการรับรองบุตร (กรณีเป็นบุตร)

(บิดา หรือ มารดา หรือบุตร หรือคู่สมรส ของสมาชิก หรือเป็นลูกจ้างโครงการต่าง ๆ  
ของคณะหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ีขาดคุณสมบัติในการสมัคร 
เป็นสมาชิกสหกรณ์)

การขาดสมาชิกภาพ
1. การขาดสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังนี้

 1.1 ตาย

 1.2 เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

 1.3 ต้องค�าพิพากษาให้ล้มละลาย

 1.4 ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว

 1.5 ถูกให้ออกจากสหกรณ์

2. การให้ออกจากสหกรณ์ คณะกรรมการด�าเนินการอาจพิจารณาให้สมาชิกสมทบออก

จากสหกรณ์เพราะจงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือมีพฤติการณ์ใด ๆ 

อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 

3. การจ่ายคืน จ�านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น 

เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย เงินฝาก และดอกเบี้ยเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
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การลาออก
สมาชิกสมทบท่ีมีความประสงค์ออกจากสมาชิกสมทบ จะต้องย่ืนใบลาออกต่อสหกรณ์  

ตามแบบที่ก�าหนด เมื่ออนุมัติให้ลาออกแล้วไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้อีก

หน้าที่ของสมาชิก

สมาชิกสมทบของสหกรณ์ ประเภท นักศึกษา หรือบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ อดีตสมาชิกท่ีเป็น 
สมาชิกสมทบก่อนการประกาศใช้ระเบียบน้ี ให้ยังคงเป็นสมาชิก
สมทบต่อไปได้ และให้มีสิทธิ หน้าที่ และรับสวัสดิการต่าง ๆ ได้

1. ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ ์

 ที่เป็นหน้าที่สมาชิกสมทบทุกประการ

2. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน 

 สามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

3. บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรสมาชิก ให้ถือหุ้นในสหกรณ์ได้ดังนี้

 3.1 ต้องถือหุ้นแรกเข้าไม่น้อยกว่า 50,000 บาท

  3.2 ซื้อหุ้นรายเดือนเพิ่มเมื่อใดและจ�านวนเท่าใดก็ได้แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 

  ปีละ 24,000 บาท

 3.3 ถือหุ้นในสหกรณ์ได้สูงสุดไม่เกินคนละ 3,000,000 บาท
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4. สมาชิกที่เป็นลูกจ้างโครงการของคณะหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ต้องถอืหุ้น และช�าระค่าหุน้เป็นประจ�าทกุเดอืน ต้ังแต่เดอืนแรกเข้าเป็นสมาชกิสมทบ ตามอตัราส่วน

ของเงินได้รายเดือนของตน หุ้นมีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท ดังต่อไปนี้
 

	 										เงินได้รายเดือน	(บาท)	 ถือหุ้นไม่น้อยกว่า	(หุ้น)

	 	 	 ไม่เกิน	5,000	 	 	 25

	 	 	 ตั้งแต่	5,001	-	6,000	 	 30

	 	 	 ตั้งแต่	6,001	-	7,000	 	 35

	 	 	 ตั้งแต่	7,001	-	8,000	 	 40

	 	 	 ตั้งแต่	8,001	-	9,000	 	 45

	 	 	 ตั้งแต่	9,001	-	10,000	 	 50

	 	 	 ตั้งแต่	10,001	-	13,000	 	 60

	 	 	 ตั้งแต่	13,000	-	16,000		 	 70

	 	 	 ตั้งแต่	16,001	-	18,000	 	 80

	 	 	 ตั้งแต่	18,001	-	20,000	 	 90

	 	 	 ตั้งแต่	20,001	ขึ้นไป	 	 100

สมาชิกสมทบจะถือหุ้นรายเดือนในอัตราสูงกว่าที่ก�าหนดไว้ก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกินปี

ละ 24,000.- บาท และจะถือหุ้นในสหกรณ์ได้สูงสุดไม่เกินคนละ 3,000,000.- บาท

5. สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้
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สิทธิของสมาชิก
สมาชิกสมทบมีสิทธิต่าง ๆ ในสหกรณ์ ดังน้ี

 1. สทิธิในการรบัเงนิปันผล ในอตัราเดยีวกบัสมาชกิสหกรณ์

 2. สทิธิในการรบัเงนิเฉลีย่คนืในอตัราเดยีวกับสมาชิกสหกรณ์

 3. การฝากเงิน สมาชกิสมทบสามารถฝากเงินทัง้ประเภทออมทรัพย์ และประเภทประจ�าได้ 

 4. การกู้ยมืเงนิ สมาชกิสมทบสามารถกู้เงินจากสหกรณ์ได้ แต่ต้องไม่เกนิมลูค่าหุน้รวม 

  กบัเงินฝากของตนเอง

 5. สมาชกิสมทบไม่มสีทิธิเป็นกรรมการด�าเนนิการ หรอืผูแ้ทนสมาชกิ 

  และไม่มีสทิธิในการนับชือ่เป็นองค์ประชมุ และออกเสยีงใด ๆ  ในทีป่ระชมุใหญ่สหกรณ์

บริการด้านเงินฝาก แบ่งออกเป็นบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ ดังน้ี

1.	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	

	 การฝาก

   เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต�่ากว่า 100.- บาท

   การฝากครั้งต่อไปจ�านวนเท่าไรก็ได้ ไม่จ�ากัดจ�านวน

	 การจ่ายดอกเบ้ีย

   จ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันท�าการแรกของสัปดาห์สุดท้ายของ 

  เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม

   อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามประกาศ

 การถอน 

   ถอนครั้งละเท่าไรก็ได้ เดือนละกี่ครั้งก็ได้

  ไม่จ�ากัดจ�านวน

   ไม่ก�าหนดยอดเงินคงเหลือในบัญชี

บริการด้านเงินฝาก
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2.	เงินฝากออมทรัพย์มีเป้าหมาย

	 การฝาก

  	 เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต�่ากว่า	500.-	บาท	

  	 การฝากครั้งต่อไปต้องไม่ต�่ากว่า	500.-	บาท	 

	 	 ยกเว้นรายการโอน	เช่น	เงนิเดอืน,	ค่ารกัษาพยาบาล	ฯลฯ	 

	 	 และดอกเบีย้ของบัญชเีงนิฝากออมทรพัย์พเิศษ

	 การจ่ายดอกเบ้ีย

  	 ก�าหนดจ่ายให้ในวันท�าการแรกของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม, 

	 	 มิถุนายน,	กันยายน	และธันวาคม

  	 ดอกเบี้ยจะจ่ายให้เฉพาะเงินฝากที่ผ่านวันเข้าดอกเบี้ยมาแล้ว	1	ครั้ง

  	 อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามประกาศ

	 การถอน

  	 ต้องเลือกถอนแต่ละยอดเงินที่ฝาก

  	 ถอนเดือนละกี่ครั้งก็ได้	ยอดเงินที่ถอนก่อนครบก�าหนดเข้าดอกเบี้ย	จะได้ดอกเบี้ย 

	 	 ครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	และโอนเข้าบัญชีให้	ณ	วันครบก�าหนด 

	 	 จ่ายดอกเบี้ย

  	 ไม่ก�าหนดยอดเงินคงเหลือ

3.	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

	 การฝาก

   เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต�่ากว่า 50,000.- บาท

   การฝากแต่ละครั้งต้องไม่ต�่ากว่า 50,000.- บาท

	 การจ่ายดอกเบ้ีย

   ก�าหนดจ่ายให้ในวันท�าการแรกของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน, และ 

  เดือนธันวาคม หรือจะขอรบัเปน็รายเดอืนก็ได ้โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัย์ 

  หรือเงินฝากออมทรัพย์มีเป้าหมาย ในวันท�าการแรกสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน

   ดอกเบี้ยในส่วนของยอดเงินที่ถอนก่อนครบก�าหนด จะจ่ายให้ในวันเข้าดอกเบ้ีย  

  ส่วนเพ่ิมในวันท�าการแรกของสัปดาห์สุดท้ายของเดอืนมถินุายน และเดอืนธนัวาคม

   อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามประกาศ
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	 การถอน

   ต้องเลือกถอนแต่ละยอดเงินที่ฝาก

   ถอนเดือนละกีค่รัง้ก็ได้ แต่ต้องเหลอืเงนิฝากแต่ละยอดไม่ต�า่กว่า 50,000.- บาท

   ยอดเงนิทีถ่อนก่อนครบก�าหนดเข้าดอกเบีย้ จะถกูเรยีกคนืดอกเบี้ยที่โอนเข้าบัญช ี

  ไปแล้วทัง้หมด และจะคดิดอกเบีย้ให้ใหม่ในอตัราดอกเบีย้ 

  เงินฝากออมทรัพย์ โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  

  ณ วันครบก�าหนดจ่ายดอกเบี้ย

4.	เงินฝาก	มอ.สินทวี

	 การฝาก

  	 ฝากเงินเท่ากันทุกเดือน	เดือนละไม่ต�่ากว่า	100.-	บาท 

	 	 และจะต้องเป็นเลขจ�านวนเต็มหลักร้อย

  	 ฝากตามระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้กับสหกรณ์	ซึ่งผู้ฝากเป็นผู้เลือกเอง	คือ	

	 	 24	เดือน	36	เดือน	48	เดือน	และ	60	เดือน	โดยมีจ�านวนเงินฝากรวม

	 	 ไม่เกิน	600,000.-	บาท

	 การจ่ายดอกเบ้ีย

  	 จ่ายเมื่อครบก�าหนดตามระยะเวลาและวันที่ฝาก

  	 อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาการฝาก	ตามประกาศ	ณ	วันที่เปิดบัญชี

  	 ผู้ฝากได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์ดังนี้

    	 คู่สมรส	ฝากเงินร่วมกันหรือแยกกัน	ได้รับยกเว้นภาษีเพียงบัญชีเดียว

    	 ฝากเงินเพื่อบุตรผู้เยาว์	(อายุไม่เกิน	20	ปี)	ได้รับยกเว้นภาษีเพียง 

	 	 	 	 คนละ	1	บัญชี

    	 ขาดการน�าฝากเงินหรือฝากล่าช้ากว่าระยะที่ก�าหนดในแต่ละเดือนรวมกัน 

	 	 	 	 ไม่เกิน	2	ครัง้	กรณีเกนิกว่า	2	ครัง้	จะไม่ได้รบัการยกเว้นภาษแีละต้องปิดบญัชี

    	 ฝากไม่ถึง	3	เดือน	ไม่มีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ย

	 การถอน

  	 ถอนเมื่อครบก�าหนดระยะเวลาฝากตามที่เปิดบัญชี

  	 ถอนก่อนครบก�าหนด	จะได้รบัดอกเบ้ียเท่ากับดอกเบ้ียเงนิฝากออมทรพัย์ 

	 	 ส�าหรับยอดเงินน�าฝาก	3	เดือนขึ้นไป	และไม่ได้รับยกเว้นภาษี
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การกู้ยืมเงิน

สมาชกิมสิีทธกิูยื้มเงินได้เฉพาะเงินกู้ประเภทพิเศษไม่เกนิร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 
หรือเงินฝากของตนเองที่มีอยู ่ ในสหกรณ์ โดยใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้น และหรือ 
เงินฝากนั้นมาเป็นหลักประกันเงินกู้ ผ่อนช�าระได้สูงสุด 300 งวด 

การย่ืนกู้พิเศษ
1. ยื่นค�าขอก็ได้ทุกวันท�าการที่ฝ ่ายสินเชื่อ พร้อมเอกสาร

ประกอบการขอกู ้ ได้แก่ ส�าเนาทะเบียนบ้าน ส�าเนาบัตรประชาชน  

กรณีกู้พิเศษใช้เงินฝากของสหกรณ์เป็นประกัน ให้ถ่ายส�าเนาหน้าสมุด

บัญชีมาด้วย 

การรับเงินกู้พิเศษ สามารถรับได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
1. การรับเงินกู้ที่เคาท์เตอร์บริการ ผู้กู้ต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้ง 

2. การรับเงินกู้ผ่าน PSUCOOP MOBILE APPLICATION โดยการโอนเข้าบัญชีออมทรัพย ์

 ของสมาชิกเอง

การช� าระหน้ี 
 การผ่อนช�าระหนี้เงินกู้พิเศษคืนให้กับสหกรณ์สามารถเลือกแบบข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 

 1. ผ่อนช�าระเงินกู้แบบเงินต้น และดอกเบี้ยรวมกันเท่ากันทุกงวด 

 2. ผ่อนช�าระเงนิกู้แบบเงนิต้นเท่ากันทกุงวด พร้อมดอกเบีย้ลดลงตามส่วนของเงนิต้นคงเหลอื
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บริการด้านอื่น ๆ

1.	บริการท�า	พรบ.	รถยนต์	รถยนต์บรรทุก	รถจักรยานยนต์	และประกันภัยบ้าน 

	 และรถยนต์	โดยบริษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตรกับ	สอ.ม.อ.

2.	บริการด้านการเผยแพร่ข้อมูลและสอบถามข้อมูลทาง	Internet	ผ่านทาง	 

	 https://psucoop.psu.ac.th	หรือที่	E-mail	:	poruthai–p@psu.ac.th

3.	บริการด้านประกนัชวีติในอตัราพิเศษให้กบัสมาชกิ โดย สอ.ม.อ. มีเจ้าหน้าทีตั่วแทน 

 ประกันชีวิตของบริษัทสหประกันชวีติ จ�ากดั มาให้บรกิาร ซึง่ สอ.ม.อ. เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

 ในบริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด เปิดให้บริการด้านการประกันชีวิตแก่สมาชิก 

 ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงให้บริการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ กรณีสมาชิกกู้ 

 เพื่อซื้อหรือสร้างบ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงแก่ครอบครัวของสมาชิก

4.	เปิดบริการข้อมูล Line official : @psucoop ซึ่งเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ 

 ข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงเป็นช่องทางในการตอบข้อซักถาม ท�าความเข้าใจกับสมาชิก  

 และเป็นช่องทางส่งเอกสารต่าง ๆ ทีส่มาชกิได้ท�าธรุกรรมกบัสหกรณ์ ได้ทกุทีท่กุเวลา

5.	เป ิดบริการ	 “PSUCOOP	Mobile	Application” ซึ่งเป ็นอีกช ่องทางหนึ่ง 

 ในการท�าธรุกรรมทางการเงนิ ในการโอนเงนิฝากระหว่างบญัชีในสหกรณ์ การกู้เงนิ  

 หรือการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกไปยังบัญชีธนาคาร 

 ไทยพาณิชย์ ผ่าน Application	“SCB	Easy”	และ	“Krungthai	NEXT”
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สวัสดิการต่าง ๆ

สมาชิกมีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามเง่ือนไขท่ีก� าหนดไว้ ดังน้ี

1. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ตามหลักสูตรท่ีสหกรณ ์
 เปิดรับสมัคร

2. การสมัครเข้ารับการอบรมความรู ้ด้านวิชาการ ตามท่ีสหกรณ์เชิญเข้ารับ 
 การอบรม

3. การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการหรือกิจกรรมที่สหกรณ ์
 จัดให้กับสมาชิก

4. การรับของขวัญเพื่อการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ในโอกาสต่าง ๆ 

5. การประกันอุบัติเหตุสมาชิก

6. การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
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