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ประวัติความเป็นมา

โครงสร้างการบริหารงานของ สอ.ม.อ. 

คุณสมบัติ หน้าที่ สิทธิ และสวัสดิการของสมาชิก

สมาชิกตามข้อบังคับ 32(ข)  
(ข้าราชการบำานาญ หรือลูกจ้างประจำาที่รับบำาเหน็จ 
รายเดือนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
หรือผู้เกษียณอายุราชการ หรืองานจากหน่วยงานต้นสังกัด  
และมิได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ )

บริการด้านเงินฝาก

บริการด้านเงินกู้

บริการด้านอื่น ๆ

สวัสดิการที่ สอ.ม.อ. จัดให้แก่สมาชิก 32(ข)
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 ประวัติความเป็นมา 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2517 

โดยมผีูเ้ข้าชือ่สมัครเป็นสมาชิก สหกรณ์ท้ังสิน้ 169 คน ท่ีประชมุใหญ่มมีติให้จัดตัง้ 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 สามารถเก็บทุนเรือนหุ้นจากสมาชิกในคร้ังแรก ได้ทั้งสิ้น 

8,440 - บาท โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สวัสด์ิ สกลุไทย์ เป็นประธานคณะกรรมการด�าเนนิการชดุแรก 

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

1.	 ส� ำนักงำนใหญ่	ต้ังอยูท่ี่ อาคารสวสัดิ ์สกลุไทย์ และอาคารผาสกุ (เย้ืองศนูย์คอมพิวเตอร์) 

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	มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตสรุาษฎร์ธาน ีต�าบลมะขามเตีย้ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร./แฟกซ์ 077-355561

และส�าหรับวิทยาเขตตรัง ยังไม่ได้เปิดเป็นส�านักงานบริการ แต่จัดเจ้าหน้าที่ไปให้บริการที ่

วิทยาเขตเดือนละ 2 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ� ากัด
THE PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED

สมาชิกตามข้อบังคับ 32(ข) 1



 โครงสร้างการบริหารงานของ สอ.ม.อ. 
ประกอบด้วยส่วนส� าคัญ ดังน้ี

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

จ�านวนไม่เกนิ 300 คน ซ่ึงเป็นตัวแทนของสมาชกิสหกรณ์ มหีน้าที่ในการเข้าประชมุแสดงความคิดเหน็ 

ซักถาม อภิปรายและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่แทนสมาชิก ที่ประชุมใหญ ่

จึงเป็นองค์กรท่ีมีอ�านาจสูงสุดในการพิจารณาวินิจฉัย 

ปัญหาทั้งปวงของสหกรณ์ (เว้นแต่เร่ืองท่ีอยู่ในอ�านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการด�าเนินการ) ในการพิจารณา

วนิจิฉยัปัญหาทัง้ปวงให้ถอืเสยีงข้างมากเป็นเสยีงชีข้าด 

โดยผูแ้ทนสมาชิกแต่ละคนมีเสยีงเท่ากันคนละ 1 เสยีง

2.	 คณะกรรมกำรด� ำเนินกำร		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

ซึง่ทีป่ระชมุใหญ่เลอืกตัง้จากสมาชกิ ให้อ�านาจหน้าทีบ่ริหารของสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบาย

และเป้าหมาย ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ก�าหนดหรือให้ความเห็นชอบแล้ว ตามปกติคณะกรรมการด�าเนินการ 

จะเป็นผู้เสนอร่างนโยบาย เป้าหมาย แผนงานและ 

งบประมาณประจ�าปี เพื่อขอความเห็นชอบจากที ่

ประชุมใหญ่รวมทั้งมีอ�านาจจ้างหรือแต่งตั้งผู้จัดการ

และเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานประจ�าวันของสหกรณ์ 

ในการบริหารงาน คณะกรรมการด�าเนนิการต้องรับผดิชอบ 

ต่อที่ประชุมใหญ่
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3.	 คณะผู้ตรวจสอบกิจกำร
เป็นองค์กรซึ่งท�าหน้าท่ีแทนสมาชิกทั้งหมด  

ในการตรวจสอบ และควบคุมกิจการ เพราะฉะนัน้ 

จึงมีความจ�าเป ็นที่จะต ้องเลือกตั้ งสมาชิก 

หรือบุคคลภายนอกตามกฎหมายสหกรณ์  

เป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการ เพ่ือให้ตรวจสอบ 

ดูแลการบรหิารงานของคณะกรรมการด�าเนนิการ

ตลอดทั้งปี เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้องและโปร่งใส เพื่อให้เกิดความมั่นใจ

ว่าสมาชิกจะได้รับประโยชน์จากสหกรณ์อย่างทั่วถึง

4.	 ฝ่ำยจัดกำร		ประกอบด้วย ผูจ้ดัการใหญ่ และเจ้าหน้าทีป่ระจ�าของสหกรณ์ ผู้จัดการใหญ่ 

เป็นผู ้บริหารและผู ้บังคับบัญชาสูงสุดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู ้ปฏิบัติงานประจ�าของสหกรณ์  

ในการให้การบรกิารแก่สมาชกิ คณะกรรมการด�าเนนิการเป็นผูส้รรหาจดัจ้าง และแต่งตัง้ผูจ้ดัการใหญ่ 

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ท�างานในต�าแหน่งต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ผู้จัดการใหญ่ต้องรับผิดชอบต่อ 

คณะกรรมการด�าเนินการ ในขณะท่ีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดการจึงเป็นองค์กร 

จัดการ ให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์

นอกจากองค์กรหลักท้ัง 4 องค์กรแล้ว คณะกรรมการด�าเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ 

หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติงานเฉพาะด้านของสหกรณ์ เพื่อช่วย 

แบ่งเบาภาระและให้ค�าแนะน�าหรือข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการด�าเนินการก็ได้ มีอายุการท�างาน 

(วาระ) เท่ากับวาระคณะกรรมการด�าเนินการที่แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการนั้น เช่น  

คณะกรรมการเงนิกู ้คณะกรรมการสาธารณประโยชน์ คณะกรรมการการศกึษา หรอืคณะอนุกรรมการ 

หรือคณะท�างานเฉพาะกิจ เพื่อปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
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 คุณสมบัติ หน้าท่ี สิทธิ และสวัสดิการของสมาชิก 

คุณสมบัติของสมาชิก

สมำชิก  คือ ผู ้ที่ ได้รับพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ ได้ลงลายมือชื่อใน 

ทะเบียนสมาชิก และได้ช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าหุ้นตามจ�านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

สมำชิก	สอ.ม.อ.	แบ่งเป็น	2	ประเภท	คอื	สมำชิก	และ	สมำชิกสมทบ

1. สมาชิก หมายถึง สมาชิกที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

  (1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย

  (2) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

  (3) เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ

  (4) เป็นผู้มีความประพฤติ และนิสัยดีงาม

  (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

  (6) เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

   ก. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ�า หรือพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย 

   สงขลานครินทร์ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของ สอ.ม.อ. หรือ

   ข. เป็นข้าราชการบ�านาญ หรือลกูจ้างประจ�าทีร่บับ�าเหนจ็รายเดอืนของมหาวทิยาลัย 

   สงขลานครินทร์ หรือผู้เกษียณอายุราชการ หรืองานจากหน่วยงานต้นสังกัด  

   และมิได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือ

   ค. เป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 

   หรือเป็นเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของนิติบุคคล หรือ 

   ง. เป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่พ้นจากราชการ

   หรืองานจากต้นสังกัด โดยไม่มีความผิดและ

   มิได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
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2. สมาชิกสมทบ หมายถึง ผู้ที่เป็นบิดา, มารดา, บุตร หรือคู่สมรสของสมาชิก  

หรือเป็นลูกจ้างโครงการต่าง ๆ ของคณะหรือหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

 สมาชิกสมทบต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคล 

ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องค�าพิพากษาให้ล้มละลาย และมีคุณสมบัติ

ดังต่อไปนี้

 (1) เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ

 (2) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

 (3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 

 (4) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�าสั่งของสหกรณ์

  (5) เป็นบิดาหรือมารดาของสมาชิก ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี หรือ

  (6) เป็นคู่สมรสของสมาชิกสหกรณ์ที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย 

  และมีอายุไม่เกิน 65 ปี หรือ

 (7) เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก ยกเว้นบุตรบุญธรรม 

  และมีอายุไม่เกิน 60 ปี หรือ

 (8) เป็นลูกจ้างโครงการต่าง ๆ ของคณะ หรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

  สงขลานครินทร์ ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

 (9) ไม่เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 

สมาชิกตามข้อบังคับ 32(ข) 5



  สมาชิกตามข้อบังคับ 32(ข)  
(ข้าราชการบ�านาญ หรือลูกจ้างประจ� าท่ีรับบ�าเหน็จรายเดือนของ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือผู้เกษียณอายุราชการ  
หรืองานจากหน่วยงานต้นสังกัด และมิได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์)

สมาชิกตามข้อบังคับ 32(ข) สามารถแจ้งความประสงค์เป็นสมาชิกภายหลังเกษียณ หรือ 

ได้รบัอนมุตัิให้ออกจากงานเนือ่งจากเกษยีณ โดยสมาชกิต้องมาตดิต่อทีส่�านกังาน สอ.ม.อ. เพือ่กรอก

แบบฟอร์มประกอบด้วย

1. หนังสือยินยอมและข้อตกลงให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากของสมาชิกเพื่อช�าระค่าหุ ้น  

 เงินงวดช�าระหนี้ และอื่น ๆ แก่ สหกรณ์

2. หนังสือให้ค�ายินยอมหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือบ�านาญ หรือเงินอื่นใด

3. ค�าร้องทั่วไปขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ (ถ้ามี)

การส่งค่าหุ้นรายเดือน

สมาชกิทุกคนต้องถือหุ้น และช�าระค่าหุ้นเป็นประจ�าทกุเดือน, การส่งค่าหุน้รายเดอืน ให้ส่งโดย 

วิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ�าเดือนทุกเดือน ตามอัตราส่วน 

ของเงินได้รายเดือน 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 13,001 – 16,000 70

ตั้งแต่ 16,001 – 18,000 80

ตั้งแต่ 18,001 – 20,000 90

ตั้งแต่ 20,001 ขึ้นไป 100
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หากสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือน ในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก�าหนดก็ได้ ท้ังนี้จ�านวนหุ้น 

ที่เพิ่มขึ้นต้องหัก ณ ที่จ่ายได้ หากไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ สหกรณ์จะหักหุ้นรายเดือนให้เพียง 

จ�านวนที่สามารถหักได้เท่านั้น แต่สูงสุดไม่เกิน 7,000.- บาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. สมาชิกมีหุ้นช�าระเต็มมูลค่าแล้วไม่เกิน 200,000 หุ้น (2,000,000.- บาท) ให้ถือหุ้น 

รายเดือนได้สูงสุดไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินเดือน แต่ต้องไม่เกิน 700 หุ้น (7,000.- บาท) 

 2. สมาชิกมีหุ้นช�าระเต็มมูลค่าแล้วเกนิ 200,000 หุ้น (2,000,000.- บาท) ให้ถอืหุ้นรายเดอืน

ได้สูงสุดไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินเดือน แต่ต้องไม่เกิน 500 หุ้น (5,000.- บาท) 

 3. สมาชิกมีหุ้นช�าระเต็มมูลค่าแล้วเกิน 6,000,000.- บาท ให้ถือหุ้นรายเดือนสูงสุดได ้

ไม่เกิน 100 หุ้น (1,000.- บาท) 

 ส�าหรับการขอซ้ือหุ้นเพ่ิมนอกเหนือจากการถอืหุน้รายเดอืน ให้เป็นไปตามท่ีสหกรณ์ก�าหนด

การงดส่งค่าหุ้นรายเดือน

หากสมาชิกประสงค์จะขอหยุดส่งค่าหุ้นรายเดือนให้ท�าหนังสือเพื่อขอหยุดส่งได้ กรณีมี 

ทนุเรอืนหุน้ตัง้แต่ 50,000 หุน้ หรอื 500,000.- บาทขึน้ไป หรอืส่งทนุเรือนหุน้มาแล้วไม่น้อยกว่า 300 งวด

การขาดสมาชิกภาพ

สมาชิกจะขาดจากสมาชิกภาพเนื่องมาจาก

 1. ตาย

 2. ลาออกจากสมาชิกสหกรณ์

 3. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

 4. ต้องค�าพิพากษาให้ล้มละลาย

 5. ถูกให้ออกจากสหกรณ์ เนื่องจาก

  (1)  ไม่ช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

  (2) ขาดช�าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดช�าระรวมถึงหกงวดทั้งนี้

โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด�าเนินการ

  (3) เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

  (4) น�าเงินกู้ ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้
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  (5) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส�าหรับเงินกู้ท่ีเกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลา 

ที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด

  (6) ค้างช�าระหน้ีเงินกู ้ ไม่ว ่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยเป็นเวลาติดต่อกันถึง 60 วัน  

นับจากวันที่ผิดนัดช�าระหนี้เงินกู้

  (7) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค�้าประกันหรือเมื่อมีความผูกพัน 

ในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว

  (8) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�าสั่งของสหกรณ์

หรือมีพฤติการณ์ใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต 

  (9) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือท�าให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ

  (10) ถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าที่

“สิทธิของสมาชิก”
สมาชิกมีสิทธิ์ ในการรับเงินปันผล รับเงินเฉล่ียคืน รับบริการเงินฝาก รับบริการเงินกู้ 

รับสวัสดิการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การรับเงินปันผล
สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกโดยค�านวณจากจ�านวนเงินค่าหุ้นของสมาชิก  

ณ สิน้เดอืนธันวาคมของแต่ละปี โดยจะจ่ายเงนิปันผลภายหลังได้รบัอนมุตักิารจัดสรรก�าไรสทุธิ

จากที่ประชุมใหญ่ประจ�าปี ให้เป็นไปตามอัตราซึ่งที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ในการจัดสรร

ก�าไรสุทธิประจ�าปี ในอัตราสูงสุดไม่เกินท่ีกฎหมายก�าหนด (ร้อยละ 10 ต่อปี) โดยคิดให้ตาม

ระยะเวลาเป็นรายวัน ซึ่งสมาชิกจะได้รับเต็มจ�านวนโดยไม่ต้องหักภาษีเงินได้ (ได้รับการยกเว้น

ภาษีตามกฎหมาย)

การรับเงินเฉล่ียคืน
สมาชิกท่ีกู้เงนิจากสหกรณ์ เม่ือสิน้ปีทางบญัชี และทีป่ระชมุใหญ่อนมุตัจิดัสรรก�าไรสทุธิ 

ให้จ่ายเงนิเฉลีย่คืน สหกรณ์จะจ่ายเงนิเฉลีย่คนืให้แก่สมาชกิตามส่วนจ�านวนรวมของดอกเบีย้เงนิกู ้

ซึ่งสมาชิกนั้น ๆ ได้ส่งให้แก่สหกรณ์ในระหว่างปีตามอัตราที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

สมาชกิทีผ่ดินดัการส่งเงนิงวดช�าระหนี้ในเดอืนใดของปี จะไม่ได้รบัเงนิเฉลีย่คนืในเดอืนนัน้
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  บริการด้านเงินฝาก  
บริการด้านเงินฝาก แบ่งออกเป็นบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1.	บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์	

 การฝาก

   เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต�่ากว่า 100.- บาท

   การฝากครั้งต่อไปจ�านวนเท่าไรก็ได้ ไม่จ�ากัดจ�านวน

 การจ่ายดอกเบี้ย

   จ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันท�าการแรกของสัปดาห์สุดท้ายของ 

  เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม

   อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามประกาศ

 การถอน 

   ถอนครั้งละเท่าไรก็ได้ เดือนละกี่ครั้งก็ได้ ไม่จ�ากัดจ�านวน

   ไม่ก�าหนดยอดเงินคงเหลือในบัญชี

2.	เงินฝำกออมทรัพย์มเีป้ำหมำย

 การฝาก

   เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต�่ากว่า 500.- บาท 

   การฝากครั้งต่อไปต้องไม่ต�่ากว่า 500.- บาท ยกเว้นรายการโอน เช่น 

  เงินเดือน, ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ และดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 การจ่ายดอกเบี้ย

   ก�าหนดจ่ายให้ในวันท�าการแรกของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม, 

  มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม

   ดอกเบ้ียจะจ่ายให้เฉพาะเงินฝากทีผ่่านวนัเข้าดอกเบ้ียมาแล้ว 1 ครัง้

   อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามประกาศ
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การถอน

   ต้องเลือกถอนแต่ละยอดเงินที่ฝาก

   ถอนเดอืนละกีค่รัง้ก็ได้ ยอดเงนิทีถ่อนก่อนครบก�าหนดเข้าดอกเบ้ีย จะได้ดอกเบ้ียครึง่หนึง่ 

  ของดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และโอนเข้าบัญชีให้ ณ วันครบก�าหนดจ่ายดอกเบี้ย

   ไม่ก�าหนดยอดเงินคงเหลือ

3.	บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ

 การฝาก

   เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต�่ากว่า 50,000.- บาท

   การฝากแต่ละครั้งต้องไม่ต�่ากว่า 50,000.- บาท

 การจ่ายดอกเบี้ย

   ก�าหนดจ่ายให้ในวันท�าการแรกของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน, และ 

  เดอืนธันวาคม หรอืจะขอรบัเป็นรายเดอืนก็ได้ โดยโอนเข้าบญัชเีงนิฝากออมทรัพย์ 

  หรือเงินฝากออมทรัพย์มีเป้าหมาย ในวันท�าการแรกสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน

   ดอกเบี้ยในส่วนของยอดเงินที่ถอนก่อนครบก�าหนด จะจ่ายให้ในวันเข้าดอกเบ้ีย  

  ส่วนเพิม่ในวันท�าการแรกของสปัดาห์สดุท้ายของเดอืนมถินุายน และเดอืนธนัวาคม

   อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามประกาศ

 การถอน

   ต้องเลือกถอนแต่ละยอดเงินที่ฝาก

   ถอนเดือนละกี่ครั้งก็ได้ แต่ต้องเหลือเงินฝากแต่ละยอด 

  ไม่ต�่ากว่า 50,000.- บาท

   ยอดเงนิทีถ่อนก่อนครบก�าหนดเข้าดอกเบีย้ จะถกูเรยีกคืน 

  ดอกเบีย้ที่โอนเข้าบญัชีไปแล้วท้ังหมด และจะคิดดอกเบ้ีย 

  ให้ใหม่ในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ โอนเข้าบัญช ี

  เงินฝากออมทรัพย์ ณ วันครบก�าหนดจ่ายดอกเบี้ย
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4.	เงินฝำก	มอ.สินทวี

 การฝาก

   ฝากเงินเท่ากันทุกเดือน เดือนละไม่ต�่ากว่า 100.- บาท และจะต้องเป็น 

  เลขจ�านวนเต็มหลักร้อย

   ฝากตามระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้กับสหกรณ์ ซึ่งผู้ฝากเป็นผู้เลือกเอง คือ 

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

  ไม่เกิน 600,000.- บาท

 การจ่ายดอกเบี้ย

   จ่ายเมื่อครบก�าหนดตามระยะเวลาและวันที่ฝาก

   อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาการฝาก ตามประกาศ ณ วันที่เปิดบัญชี

   ผู้ฝากได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์ดังนี้

    คู่สมรส ฝากเงินร่วมกันหรือแยกกัน ได้รับยกเว้นภาษีเพียงบัญชีเดียว

    ฝากเงนิเพ่ือบุตรผูเ้ยาว์ (อายไุม่เกนิ 20 ปี) ได้รบัยกเว้นภาษเีพยีงคนละ 1 บญัชี

    ขาดการน�าฝากเงินหรือฝากล่าช้ากว่าระยะที่ก�าหนดในแต่ละเดือนรวมกัน 

    ไม่เกนิ 2 ครัง้ กรณเีกนิ กว่า 2 คร้ัง จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษแีละต้องปิดบัญชี

    ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่มีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ย

 การถอน

   ถอนเมื่อครบก�าหนดระยะเวลาฝากตามที่เปิดบัญชี

   ถอนก่อนครบก�าหนด จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย ์

  ส�าหรับยอดเงินน�าฝาก 3 เดือนขึ้นไป และไม่ได้รับยกเว้นภาษี

สมาชิกตามข้อบังคับ 32(ข) 11



  บริการด้านเงินกู้  
1.	 เงินกูป้ระเภทฉุกเฉิน	ม	ี2	ประเภท	ได้แก่	เงินกูฉุ้กเฉิน	และเงินกูฉุ้กเฉิน

อเนกประสงค์	”แสนดี”	มรีำยละเอียดดังน้ี

1.1	 เงินกู้ฉุกเฉิน	

  กู้ ได้สูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของเงินเดือน และไม่เกินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์

  ต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังจากหักรายการต่าง ๆ ของสหกรณ์ และรายจ่ายอื่น ๆ  

  แล้วไม่ต�่ากว่า ร้อยละ 15 ของเงินเดือนและต้องไม่น้อยกว่า 1,500.- บาท

1.2	 เงินกู้ฉุกเฉินอเนกประสงค์	“แสนดี” กู้ ได้สูงสุดไม่เกิน 100,000.- บาท ผู้มีสิทธิ์กู ้

ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1.2.1 ต้องเป็นสมาชิกที่ช�าระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 งวด และค�านวณวงเงินกู ้

ตามงวดช�าระค่าหุ้น ดังนี้

   (1) สมาชิกที่ช�าระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 งวด 

    แต่ไม่เกิน 71 งวด กู้ ได้ไม่เกิน 50,000.- บาท

   (2) สมาชิกที่ช�าระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 72 งวด

    แต่ไม่เกิน 83 งวด กู้ ได้ไม่เกิน 60,000.- บาท

   (3) สมาชิกที่ช�าระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 84 งวด

    แต่ไม่เกิน 95 งวด กู้ ได้ไม่เกิน 70,000.- บาท

   (4) สมาชิกที่ช�าระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 96 งวด

    แต่ไม่เกิน 107 งวด กู้ ได้ไม่เกิน 80,000.- บาท

   (5) สมาชิกที่ช�าระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 108 งวด

    แต่ไม่เกิน 119 งวด กู้ ได้ไม่เกิน 90,000.- บาท

   (6) สมาชิกที่ช�าระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 งวด ขึ้นไป 

    กู้ ได้สูงสุดไม่เกิน 100,000.- บาท

 1.2.2 เป็นผู้ ไม่เคยผิดนัดช�าระหนี้ของสหกรณ์ฯ ระยะเวลา 60 งวด ก่อนยื่นกู้

 1.2.3 ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ หรือการขอพักช�าระหนี้

 1.2.4 เป็นผู้ ไม่มีสัญญาเงินกู้เกินสิทธิ์กับสหกรณ์

 1.2.5 เป็นผู้ ไม่มีสัญญากู้ประเภทฉุกเฉินอยู่กับสหกรณ์
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 การขอกู้

   แจ้งเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อขอกู้เงิน พร้อมยื่นบัตรประจ�าตัว

   เจ้าหน้าที่พิมพ์ค�าขอกู้และหนังสือสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน 

  ตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก�าหนด ให้สมาชิกลงลายมือชื่อ

   ท�าสัญญาเงินกู้ครั้งเดียว รับเงินกู้ ได้ตลอด 1 ปี (นับจากวันท�าสัญญา)

   สามารถท�าสัญญาเงินกู้ล่วงหน้าได้

   ถ้าจะมอบอ�านาจให้ผู้อื่นรับเงินแทน ต้องมาท�าสัญญาเงินกู้ด้วยตนเองก่อน

   ค�าขอกู้และหนังสือสัญญาเงินกู้จะต้องท�าส�าเนาให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 การรับเงินกู้
  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิและเอกสารต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว สามารถรออนุมัติ 

  และรับเงินกู้ ได้ทันที

  ขอรับเงินกู้ ได้ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง จ�านวนเงินกู้ที่รับขึ้นอยู่กับสิทธิ์การกู้ของสมาชิก

  การรับเงินกู้ทุกครั้งรับได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

  1. การรับเงินกู ้ที่เคาน์เตอร์บริการ ฝ่ายการเงิน ผู ้กู ้ต้องแสดงบัตรประชาชน /  

   ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัยทุกครั้ง 

  2. การรบัเงนิกู้ผ่าน PSUCOOP MOBILE APPLICATION โดยการโอนเข้าบญัชอีอมทรพัย์ 

   ของสมาชิกเอง 

  การมอบอ�านาจให้ผู้อื่นรับเงินแทน ผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจจะต้องแสดง 

  บัตรประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัยทุกครั้ง

 การชำาระหนี้
  เงนิกูฉ้กุเฉนิ ผ่อนช�าระได้สงูสดุ 12 งวด งวดละเท่า ๆ  กนั พร้อมดอกเบีย้ โดยการหกัเงนิได้ 

  ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ เงินต้นงวดแรกต้องไม่น้อยกว่างวดสุดท้าย การคิดดอกเบี้ยเงินกู้  

  จะคดิจากจ�านวนเงนิต้นคงเหลอืทีเ่ป็นหนีอ้ยู ่ตามระยะเวลาของการรบัเงนิในแต่ละเดอืน

  เงนิกูฉ้กุเฉนิอเนกประสงค์ “แสนดี” ผ่อนช�าระได้สงูสดุ 36 งวด สมาชกิอาจให้หกัช�าระ 

  จากเงินได้รายเดือนของผู้กู ้ ณ ที่จ่าย หรือหักช�าระจากบัญชีเงินฝากของตนเอง 

  ในสหกรณ์ ก�าหนดส่งภายในวันจ่ายเงินได้รายเดือน แต่ต้องไม่เกินวันท�าการสุดท้าย 

  ของเดือน เงินกู้ที่จ่ายให้ผู ้กู ้หลังจากวันที่สหกรณ์ท�ารายการหักเงินได้รายเดือน  

  ให้ช�าระหนี้งวดแรกตั้งแต่วันจ่ายเงินได้รายเดือนในเดือนถัดไป  

สมาชิกตามข้อบังคับ 32(ข) จะมีสิทธิกู้์  เม่ือสมาชิกมีเงินได้รายเดือนและเงินคงเหลือ 

ตามระเบียบสหกรณ์ ซ่ึงหักช� าระ ณ ท่ีจ่ายได้
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การกู้เงินประเภทสามัญ สามารถกู้ได้พร้อมกันทุกสัญญา

แต่วงเงินกู้รวมทุกสัญญาต้อง ไม่เกิน  500,000.- บาท
และสมาชิกผ่อนช� าระเงินกู้สามัญทุกประเภทได้ไม่เกินอายุ 75 ปี

2.	เงินกูป้ระเภทสำมัญเป็นกำรกูโ้ดยใช้บุคคลค� ้ำประกัน	แบ่งเป็น	3	รูปแบบ	ได้แก่

2.1	เงินกู้สามัญทั่วไป สมาชิกที่เป็นข้าราชการบ�านาญหรือลูกจ้างประจ�าที่รับบ�าเหน็จ 

รายเดือน กู้ ได้สูงสุดไม่เกิน 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ผ่อนช�าระได้จนถึงอายุ 75 ปี  

แต่ไม่เกิน 180 งวด สมาชิกจะต้องยินยอมเป็นหนังสือให้สหกรณ์หักเงินบ�านาญ หรือบ�าเหน็จ 

รายเดือนเพื่อช�าระหนี้ สมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี มีสิทธิ์ค�้าประกันเงินกู้ประเภทสามัญได ้

เฉพาะสมาชิกที่เป็นข้าราชการบ�านาญ หรือลูกจ้างประจ�าที่รับบ�าเหน็จรายเดือนด้วยตนเอง 

2.2	เงินกู้เพื่องานมงคลสมรสของสมาชิก

 สมาชิกท่ีประสงค์จะกู้เงินประเภท สามารถก็ได้สูงสุดไม่เกิน 100,000.- บาท  

และต้องผ่อนช�าระให้เสร็จสิ้นภายใน 12 งวด สมาชิกต้องแนบรายละเอียดของการจัดงาน

แต่งงานมาแนบด้วย สมาชิกท่ีมีสิทธิกู้จะต้องมีเงินเดือนคงเหลือตามระเบียบฯ แต่ต้อง 

ไม่น้อยกว่า 2,000.- บาท

2.3	เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาของสมาชิกและบุตร

  สมาชิกท่ีประสงค์จะกู้เงินประเภทนี้ ต้องเป็นสมาชิกมาไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถ 

กู้ ได้สูงสุดไม่เกิน 500,000.- บาท ต้องผ่อนช�าระให้เสร็จสิ้นภายใน 100 งวด สมาชิกต้องแนบ

รายละเอยีดของการรบัเงนิของสถานศกึษาประกอบด้วย การรบัเงินกูร้บัเป็นงวดของการศึกษา 

สมาชกิต้องแนบรายละเอียดขอการรับเงนิของสถานศกึษาประกอบด้วย การรบัเงนิกูรั้บเป็นงวด

ของทางการศึกษา สมาชิกท่ีมีสิทธิกู้จะต้องมีเงินเดือนคงเหลือตามท่ีกระทรวงก�าหนด แต่ต้อง

ไม่น้อยกว่า 2,000.- บาท

เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษาของสมาชิก 

และบุตรมีอัตราดอกเบ้ียเท่ากับเงินกู ้พิเศษ  

เพื่อการเคหะสงเคราะห์

สมาชิกตามข้อบังคับ 32(ข)14



1.	ผูกู้ส้ามารถยืน่ค�าของกู้ ได้ตามแบบทีส่หกรณ์ก�าหนด	และสอบถามรายละเอียดต่าง	ๆ 	

ได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ	สอ.ม.อ.	หรือสามารถยื่นกู้ผ่านเว็บสหกรณ์ออมทรัพย์	ม.อ.	ได้

2.	ผู ้กู ้และผู ้ค�้าประกันทุกคน	ต้องมาเซ็นสัญญากู ้และสัญญาค�้าประกันเงินกู ้ที่ 

ฝ่ายสินเชื่อต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ก่อนรับเงินกู้

3.	หลังจากยื่นค�าขอกู้และเอกสารต่าง	ๆ	เรียบร้อยแล้ว	สามารถรับเงินกู้ ได้หลังยื่น

ค�าขอกู้ ไม่เกิน	3	วันท�าการ

การย่ืนกู้และรับเงินกู้ประเภทสามัญ
1.	ผูกู้ส้ามารถยืน่ค�าของกู้ ได้ตามแบบทีส่หกรณ์ก�าหนด	และสอบถามรายละเอียดต่าง	ๆ 	

ได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ	สอ.ม.อ.	หรือสามารถยื่นกู้ผ่านเว็บสหกรณ์ออมทรัพย์	ม.อ.	ได้

2.	ผู ้กู ้และผู ้ค�้าประกันทุกคน	ต้องมาเซ็นสัญญากู ้และสัญญาค�้าประกันเงินกู ้ที่ 

ฝ่ายสินเชื่อต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ก่อนรับเงินกู้

3.	หลังจากยื่นค�าขอกู้และเอกสารต่าง	ๆ	เรียบร้อยแล้ว	สามารถรับเงินกู้ ได้หลังยื่น

ค�าขอกู้ ไม่เกิน	3	วันท�าการ

หลักประกันส� าหรับเงินกู้ประเภทสามัญ
1. สมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี มีสิทธิ์ค�้าประกันเงินกู้ประเภทสามัญได้เฉพาะสมาชิก 

ที่เป็นข้าราชการบ�านาญ หรือลูกจ้างประจ�าที่รับบ�าเหน็จรายเดือนด้วยกันเอง รวมแล้วไม่เกิน  

4 สัญญา วงเงินค�้าประกันรวมไม่เกิน 500,000.- บาท

2. สมาชิกที่กู้เงินประเภทสามัญต้องมีผู้ค�้าประกันอย่างน้อย 1 คน ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้

ของสมาชิก และวงเงินค�้าประกันของผู้ค�้าประกัน

3. สมาชกิค�า้ประกนั ตามวงเงินทีร่ะบุในสญัญาค�า้ประกนั พร้อมดอกเบีย้และค่าสินไหม 

ทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันต่าง ๆ อันเกิดจากหนี้
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การอนุมัติเงินกู้
การอนมุตัแิละระยะเวลารบัเงนิกู	้ไม่เกนิ	3	วนัท�าการ	ในกรณทีีเ่อกสารครบถ้วนสมบูรณ์

อัตราดอกเบ้ีย

การระบุอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ ในสัญญาเงินกู ้จะระบุอัตราดอกเบี้ยอัตราสูงสุด 

ตามทีก่�าหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงนิกูป้ระเภทสามญัแก่สมาชกิ การเรียกเกบ็

ดอกเบีย้จะเรยีกเกบ็ตามอตัราดอกเบีย้ทีส่หกรณ์ประกาศถอืใช้เป็นเกณฑ์ เว้นแต่กรณผีดินดั

ช�าระหนี้สหกรณ์อาจใช้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้

กรณีสมาชิกที่น�าเงินรายได้อื่น	ๆ	มาค�านวณ สมาชิกต้องน�าเงินรายได้อื่น ๆ เข้าบัญชี

เงินฝากสหกรณ์ก่อนวันจ่ายเงินเดือน และยินยอมให้สหกรณ์หักช�าระหนี้

อนึ่ง สมาชิกท่ีมีหน้ีเงินกู้ประเภทสามัญอยู่แล้วจะขอกู้เงินใหม่ได้ เมื่อช�าระหนี้มาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 6 งวด และการกู้ครั้งใหม่นั้นสมาชิกจะต้องได้รับเงินกู้ไม่น้อยกว่า 15,000.- บาท 

ส�าหรับสมาชิกที่ขอกู ้เพื่อช�าระหนี้สัญญาเดิมและประสงค์จะเปลี่ยนประเภทเงินกู ้จาก 

เงินกู ้ประเภทพิเศษเป็นเงินกู ้ประเภทสามัญ 

ให้หักช�าระหนี้ระหว่างสัญญาได้โดยไม่ต้องน�า

เงินมาช�าระหนี้เดิม
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3.	เงินกูป้ระเภทพิเศษ	แบ่งได้เป็น	3	รูปแบบ	คอื

3.1	 เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น	ๆ	

 เป็นการกู้ท่ีมีวัตถุประสงค์ท่ัว ๆ  ไป โดยใช้หลักประกนัคอื สทิธเิรียกร้องในค่าหุน้ของผู้กู ้

สทิธเิรยีกร้องในเงนิฝากของผูกู้้ ท่ีดิน น.ส.3ก. / โฉนด / หนังสอืแสดงกรรมสทิธิห้์องชดุของบุคคลใด 

ก็ได้ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่ยินยอมรับภาระค�้าประกัน น�ามายื่นกู้กับสหกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้

 (1) ใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นของผู้กู้ หรือสิทธิเรียกร้องในเงินฝากของผู้กู้ ค�้าประกัน  

  กู ้ ได้ ไม่เกิน 90% ของค่าหุ ้นหรือเงินฝากของผู ้กู ้ ค่าหุ ้น หรือเงินฝากที่มีอยู ่

  ในสหกรณ์ ผ่อนช�าระได้สูงสุด 300 งวด

 (2) ใช้ทีด่นิค�า้ประกนั กู้ได้ไม่เกนิ 10,000,000.- บาท ผูกู้ข้อยืน่กูพ้เิศษได้ทนัทีภายหลงั 

  ที่ได้รบัอนมุตัริบัเข้าเป็นสมาชกิสหกรณ์ โดยต้องช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าหุน้ 

  ให้แก่สหกรณ์แล้ว ทั้งนี้จะต้องมีค่าหุ้นอยู่ในสหกรณ์ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 5 ของวงเงิน 

  ที่ขอกู้ และต้องไม่ต�่ากว่า 10,000.- บาท แต่ทั้งนี้ต้องมีเงินเดือนหรือเงินเดือนรวม 

  เงนิประจ�าต�าแหน่ง (ตามประกาศสหกรณ์) คงเหลอืหลงัจากหกัรายการต่าง ๆ  ของ 

  สหกรณ์และรายจ่ายอ่ืน ๆ แล้ว ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 15 ของเงินเดือน และต้อง 

  ไม่น้อยกว่า 2,000.- บาท ผ่อนช�าระได้สูงสุดไม่เกินอายุ 75 ปี

3.2	 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

  เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ คือการกู้เพื่อ

 - ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน หรือซื้ออาคารชุด แปลงหลักประกัน

 - สร้างบ้านบนทีด่นิของตนเอง หรอืคูส่มรส ซือ้ทีด่นิพร้อมทีจ่ะสร้างบ้าน แปลงหลกัประกนั

 - ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน หรืออาคารชุด ที่อยู่อาศัยของตนเอง หรือคู่สมรส

 - ไถ่ถอนทีด่นิพร้อมบ้าน ไถ่ถอนอาคารชดุ แปลงหลกัประกันจากสถาบนัการเงนิ

 - ไถ่ถอนทีด่นิพร้อมบ้าน ไถ่ถอนอาคารชดุ แปลงหลกัประกนัจากสถาบนัการเงนิ และซ่อมแซม 

  ปรับปรุงต่อเติมบ้าน หรืออาคารชดุ ทีอ่ยูอ่าศยั ของตนเอง หรอืคูส่มรส แปลงหลกัประกนั

 - ซ่อมแซม ปรบัปรงุ ต่อเตมิบ้าน หรืออาคารชดุ ทีอ่ยู่อาศัย ของตนเอง หรือคู่สมรส เป็นกรณีกู ้

  โดยหักกลบลบหนี้เดิมของตนเองในสัญญากู้ประเภทพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

โดยหลกัประกันดงักล่าวต้องเป็นชือ่ของผูกู้ห้รอืคูส่มรส สมาชกิสามารถกู้ได้โดยไม่จ�ากดัวงเงนิกู้ 

โดยให้กู้ได้ตามสทิธิท่ีค�านวณได้ตามหลกัเกณฑ์ของสหกรณ์หรอืตามราคาประเมนิหลกัทรพัย์ของสหกรณ์

การชำาระคืน

 ผ่อนช�าระได้สูงสุด 360 งวด หรือไม่เกินอายุ 75 ปี
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1.	สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์

2.	ที่ดิน	น.ส.3ก.	/	โฉนด	/	หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด

3.	สิทธิเรียกร้องในเงินฝากของผู้กู้ที่ฝากในสหกรณ์

4.	พันธบัตรรัฐบาล

3.3	 เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุน

 เงินกู ้พิเศษเพื่อการลงทุน สมาชิกมีสิทธิกู ้ ได้ ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าโครงการ 

โดยมูลค่าของโครงการท่ียื่นกู้ต้องไม่ต�่ากว่า 500,000.- บาท โดยสมาชิกอาจย่ืนกู้เพื่อการลงทุน 

ตามโครงการร่วมกันได้ในสัญญาเดียว ผู้กู้ต้องยื่นค�าขอกู้ พร้อมรายละเอียดโครงการลงทุนตามแบบ

ที่สหกรณ์ก�าหนด 

 สิทธิการกู้ประเภทน้ี ข้ึนอยู่กับมูลค่าโครงการและความเป็นไปได้ของโครงการ การย่ืนกู้

จะต้องยื่นรายละเอียดของโครงการลงทุนประกอบการพิจารณาด้วย

การชำาระคืน

ผ่อนช�าระได้สูงสุดไม่เกินอายุ 75 ปี การกู้พิเศษเพื่อการลงทุนนี้สมาชิกจะต้องน�าเงินมาช�าระ

ด้วยตนเอง ไม่ได้หัก ณ ที่จ่าย 

หลักประกันส� าหรับเงินกู้ประเภทพิเศษ

1.	สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์

2.	ที่ดิน	น.ส.3ก.	/	โฉนด	/	หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด

3.	สิทธิเรียกร้องในเงินฝากของผู้กู้ที่ฝากในสหกรณ์

4.	พันธบัตรรัฐบาล

การย่ืนกู้พิเศษ
1. ยื่นค�าขอกู้ ได้ทุกวันท�าการที่ฝ่ายสินเชื่อ หรือสาขาที่สมาชิกสังกัดพร้อมเอกสาร

ประกอบการขอกู้ เงินกู้พิเศษท่ีใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้น และเงินกู้พิเศษที่ใช้สิทธิเรียกร้อง 

ในเงินฝากเป็นประกัน สามารถรับเงินกู้ ได้ในวันท�าการถัดไป นับจากวันที่ยื่นค�าขอกู้

2. ส�าหรับเงินกู้พิเศษที่ใช้ที่ดินฯ เป็นประกัน ฝ่ายสินเชื่อจะด�าเนินการให้บริษัท 

ประเมินราคาตรวจและประเมินราคาหลักทรัพย์ที่น�ามาค�้าประกันตามล�าดับที่ยื่น

3. ฝ่ายสนิเชือ่น�าค�าขอกูท้ีผ่่านการตรวจหลกัทรพัย์แล้ว เสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเงินกู้ 

4. เงินกู้ท่ีผ่านการอนุมัติในท่ีประชุมแล้ว ฝ่ายสินเชื่อจะแจ้งและนัดผู้กู้ ไปท�านิติกรรม

เพื่อรับเงินกู้ต่อไป
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1.	 พื้นท่ีใน	14	จังหวัดภาคใต้	ประเภทเอกสารที่ดินที่น�ามาค�้าประกันได้มี	3	ชนิด	 

คือ	น.ส.3ก.	/	โฉนด	/	หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

2.	 พ้ืนที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร	และปริมณฑล	มีจังหวัดนครปฐม,	นนทบุรี,	

สมุทรปราการ,	สมุทรสาคร,	ฉะเชิงเทรา,	ปทุมธานี,	เขตเทศบาลเมืองของจังหวัดที่มีสนามบิน 

พาณิชย์	และจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกัน	ยกเว้น	จังหวัดนราธิวาส	ยะลา	ส�าหรับจังหวัดปัตตาน	ี

พื้นที่ที่น�ามาเป็นหลักประกัน	ได้เฉพาะในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีและต�าบลรูสะมิแล	 

อ�าเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี	ประเภทเอกสารที่ดินที่น�ามาค�้าประกันได้	2	ชนิด	คือ	โฉนดที่ดิน	

และหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด	

พ้ืนท่ีส� าหรับหลักประกันเงินกู้ประเภทพิเศษ  
(ยกเว้นเงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุนให้ดูในเงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุน)

1.	 พื้นท่ีใน	14	จังหวัดภาคใต้	ประเภทเอกสารที่ดินที่น�ามาค�้าประกันได้มี	3	ชนิด	 

คือ	น.ส.3ก.	/	โฉนด	/	หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

2.	 พ้ืนที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร	และปริมณฑล	มีจังหวัดนครปฐม,	นนทบุรี,	

สมุทรปราการ,	สมุทรสาคร,	ฉะเชิงเทรา,	ปทุมธานี,	เขตเทศบาลเมืองของจังหวัดที่มีสนามบิน 

พาณิชย์	และจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกัน	ยกเว้น	จังหวัดนราธิวาส	ยะลา	ส�าหรับจังหวัดปัตตาน	ี

พื้นที่ที่น�ามาเป็นหลักประกัน	ได้เฉพาะในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีและต�าบลรูสะมิแล	 

อ�าเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี	ประเภทเอกสารที่ดินที่น�ามาค�้าประกันได้	2	ชนิด	คือ	โฉนดที่ดิน	

และหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด	

การประเมินราคา

1. ที่ดินว่างเปล่า เป็นประกันเงินกู้ ได้ร้อยละ 60 ของราคาประเมินของบริษัท

2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นหลักประกันเงินกู้ ได้ 80 - 100% ของราคาประเมินของบริษัท

3. ให้บริษัทผู้ ได้รับอนุญาต เป็นผู้ประเมินราคา โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
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เอกสารประกอบการขอกู้

1. ขอแบบฟอร์มค�าขอกู้พิเศษที่สหกรณ์ฯ

2. กรอกข้อความในแบบค�าขอให้ครบถ้วน

3. ส�าเนา น.ส.3ก. / โฉนด /หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด ไม่ย่อ / ไม่ขยาย  

  ถ่ายครบทุกหน้า 1 ชุด

4. สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด

5. ส�าเนาบัตรประจ�าตวัประชาชน หรอืบัตรประจ�าตวัข้าราชการ หรอืบตัรประจ�าตวัพนกังาน 

  มหาวทิยาลยัของผูกู้ ้และคูส่มรส (ถ้ามี) ทียั่งไม่หมดอาย ุทะเบยีนบ้าน พร้อมรบัรอง 

  ส�าเนาถูกต้อง 2 ชุด

6. ส�าเนาบัตรประจ�าตวัประชาชน หรอืบัตรประจ�าตวัข้าราชการ หรอืบตัรประจ�าตวัพนกังาน 

  มหาวทิยาลยั ของเจ้าของทีด่นิและคู่สมรส (ถ้าม)ี ทีย่งัไม่หมดอายุ และทะเบียนบ้าน 

  พร้อมรับรอง ส�าเนาถูกต้อง 2 ชุด

7. หนังสือยินยอมคู่สมรส (ถ้ามี) ของผู้กู้และเจ้าของที่ดิน 2 ชุด

8. เอกสารอืน่ ๆ  เช่น ส�าเนาใบส�าคญัการสมรส, ส�าเนาใบหย่า, ส�าเนาใบเปลีย่นชือ่ตวั 

  หรือชื่อสกุล และใบมรณบัตร เป็นต้น อย่างละ 2 ชุด

9. เอกสารประกอบอ่ืน เช่น สัญญาจะซื้อจะขาย, สัญญากู้และสัญญาจ�านองกับ 

  สถาบันการเงินอื่น ๆ แบบแปลนบ้าน (กรณีกู้สร้างบ้าน) และหนังสือรับรองราคา 

  ประเมินท่ีดินจากส�านักงานท่ีดิน (กรณีที่ดินต่างจังหวัด นอกเหนือจากสงขลา 

  และปัตตานี)

10. กรณีกู้ทบ (เพื่อช�าระหนี้เงินกู้เดิม)

เอกสารประกอบการขอกู�
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การรับเงินกู้ประเภทพิเศษ
สามารถรับได้	2	ช่องทาง	ได้แก่

1.	การรับเงินกู้ที่เคาน์เตอร์บริการ	ฝ่ายการเงินผู้กู้ต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้ง	

2.	การรบัเงินกู้ผ่าน	PSUCOOP	Mobile	Application	โดยการโอนเข้าบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ 

	 ของสมาชิกเอง

สมาชิกอาจขอกู้ประเภทพิเศษได้เกินกว่าหน่ึงสัญญา โดยพิจารณาตามประเภท 
  หลักประกัน ดังนี้

1. เงินกู้เพื่อการอื่น ๆ ใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นของผู้กู้เป็นประกัน และหรือ

2. เงินกู้เพื่อการอื่น ๆ ใช้สิทธิเรียกร้องในเงินฝากเป็นประกัน และหรือ

3. เงินกู้เพื่อการอื่น ๆ ใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินในสหกรณ์เป็นประกัน และหรือ

4. เงินกู้เพื่อการอื่น ๆ ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกัน และหรือ

5. เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่สมาชิกซื้อ 

 หรือสร้าง หรือซ่อมแซม ปรับปรุง หรือต่อเติมนั้นเป็นประกัน และหรือ

6. เงินกู้เพื่อการลงทุนตามโครงการ

การรับเงินกู้ประเภทพิเศษ
สามารถรับได้	2	ช่องทาง	ได้แก่

1.	การรับเงินกู้ที่เคาน์เตอร์บริการ	ฝ่ายการเงินผู้กู้ต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้ง	

2.	การรบัเงินกู้ผ่าน	PSUCOOP	Mobile	Application	โดยการโอนเข้าบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ 

	 ของสมาชิกเอง

การช� าระหน้ี
การผ่อนช�าระหนี้เงินกู้พิเศษคืนให้กับสหกรณ์สามารถเลือกแบบข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 

1. ผ่อนช�าระเงินกู้แบบเงินต้น และดอกเบี้ยรวมกันเท่ากันทุกงวด 

2. ผ่อนช�าระเงนิกู้แบบเงินต้นเท่ากันทุกงวด พร้อมดอกเบีย้ลดลงตามส่วนของเงนิต้นคงเหลือ

3. ผ่อนช�าระเงนิกู้แบบอตัราก้าวหน้า โดยตกลงผ่อนช�าระเพิม่ขึน้ตามส่วน 

 ของเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ตามจ�านวนที่สหกรณ์ก�าหนด 

 พร้อมดอกเบี้ยลดลงตามส่วนของเงินต้นคงเหลือ

ส�าหรับสมาชิกท่ีประสงค์จะซ้ือประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1, 2 และ 3
สามารถกู้พิเศษเพ่ือซ้ือประกันภัยกับ สอ.ม.อ. ได้ โดยกู้ได้ไม่เกินค่าเบ้ียประกันภัย

ท่ึต้องช� าระ ผ่อนได้สูงสุด 12 งวด  ไม่ต้องเสียดอกเบ้ีย มีค่าธรรมเนียมเงินกู้ 1.5% 
แต่จะต้องท�าประกันภัยกับบริษัทท่ีได้ท�าข้อตกลงไว้กับ สอ.ม.อ. เท่าน้ัน

“

“
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  บริการด้านอ่ืน ๆ  

1.	บริการท�า	พรบ.	รถยนต์	รถยนต์บรรทุก	รถจักรยานยนต์	และประกันภัยบ้าน 

และรถยนต์	โดยบริษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตรกับ	สอ.ม.อ.

2.	บริการด้านการเผยแพร่ข ้อมูลและสอบถามข้อมูลทาง	Internet	ผ่านทาง	 

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

3.	บริการด้านประกันชีวิตในอัตราพเิศษให้กบัสมาชกิ	โดย สอ.ม.อ. มีเจ้าหน้าทีต่วัแทน

ประกันชีวิตของบริษัทสหประกันชีวิต จ�ากัด มาให้บริการ ซึ่ง สอ.ม.อ. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน  

บรษัิท สหประกนัชวีติ จ�ากดั เปิดให้บรกิารด้านการประกนัชวีติแก่สมาชกิในหลากหลายรปูแบบ  

รวมถึงให้บริการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ กรณีสมาชิกกู้เพื่อซื้อหรือสร้างบ้าน เพื่อสร้าง 

ความมั่นคงแก่ครอบครัวของสมาชิก

4.	เปิดบริการข้อมูล	Line official : @psucoop ซึ่งเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ 

ข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงเป็นช่องทางในการตอบข้อซักถาม ท�าความเข้าใจกับสมาชิก และ 

เป็นช่องทางส่งเอกสารต่าง ๆ ที่สมาชิกได้ท�าธุรกรรมกับสหกรณ์ ได้ทุกที่ทุกเวลา

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

ในการท�าธุรกรรมทางการเงิน ในการโอนเงินฝากระหว่างบัญชีในสหกรณ์ การกู้เงิน หรือ 

การโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกไปยังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย ์

ผ่าน Application	“SCB	Easy”	และ	“Krungthai	NEXT”
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  สวัสดิการท่ี สอ.ม.อ. จัดให้แก่สมาชิก 32(ข)  

1. ทุนสวัสดิการบ�าเหน็จสมาชิก 
กองทุนนี้ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2537 เพื่อเป็นการตอบแทนเพื่อนสมาชิกที่ได ้

ให้การสนับสนุนในกิจการสหกรณ์เป็นเวลานาน โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินให้สมาชิกตามอายุ 

การเป็นสมาชิกในกองทุน ปีละ 2,500.- บาท โดยมีเงื่อนไขการจ่ายเงิน ดังนี้

 1.1 เป็นสมาชิกกองทุนมานานแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ 1 ตุลาคม 2537  

   แล้วลาออกจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต้นสังกัด เนื่องจากเพราะ 

   เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุงาน

 1.2 เป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ 1 ตุลาคม 2537  

   แล้วลาออกจากมหาวทิยาลัยหรอืหน่วยงานต้นสงักดั เนือ่งจากด้วยเหตใุด ๆ   

   ยกเว้น การถูกไล่ออกจากราชการ หรอืไล่ออกจากงานสมาชกิจะไม่ได้รบัเงนิบ�าเหนจ็ 

   ดังกล่าว

การติดต่อขอรับสวัสดิการบำาเหน็จสมาชิก

สมาชิกที่เกษียณ หรืออยู่ในเกณฑ์ท่ีได้รับเงิน ต้องมาติดต่อขอรับเงินภายใน 2 ปี  

นบัจากวนัเกษยีณหรอืลาออกจากราชการ/งาน โดยน�าเอกสารประกอบการรับเงินมาด้วย ได้แก่ 

ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน ส�าเนาทะเบยีนบ้าน และส�าเนาใบอนมัุติให้ออกจากราชการ/งาน 

ยื่นต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ สอ.ม.อ. ทุกสาขา
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2. ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิน้เชิงถาวร
จ�านวนเงินที่ ได ้รับจากสวัสดิการนี้ ขึ้นอยู ่กับอายุการเป ็นสมาชิกในสหกรณ์  

โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ดังนี้

 2.1 กรณีสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี 

  2.1.1 สมาชิกเสียชีวิตเน่ืองจากเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุให้สหกรณ ์

    จ่ายเงินสวัสดิการแก่ผู้รับผลประโยชน์ ตามอายุการเป็นสมาชิก ดังนี้
 

	 	 	 อายุการเป็นสมาชิก	 	 					เงินสวัสดิการ	(บาท)
 

  ไม่เกิน 36 เดือน    100,000.-

  36 เดือนขึ้นไป ถึง 48 เดือน   110,000.-

  48 เดือนขึ้นไป ถึง 60 เดือน   120,000.-

  60 เดือนขึ้นไป ถึง 72 เดือน   130,000.-

  72 เดือนขึ้นไป ถึง 84 เดือน   140,000.-

  84 เดือนขึ้นไป ถึง 96 เดือน   150,000.-

  96 เดือนขึ้นไป ถึง 108 เดือน  160,000.-

  108 เดือนขึ้นไป ถึง 120 เดือน  170,000.-

  120 เดือนขึ้นไป ถึง 132 เดือน  180,000.-

  132 เดือนขึ้นไป ถึง 144 เดือน  190,000.-

  144 เดือนขึ้นไป    200,000.-
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  2.1.2 กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุต้องเป็น 

   สมาชกิภาพจาก สอ.ม.อ. ให้สหกรณ์จ่ายเงนิสวสัดกิารแก่ผูร้บัผลประโยชน์ดงันี้

		 	 	 อายุการเป็นสมาชิก	 	 					เงินสวัสดิการ	(บาท)

  ไม่เกิน 36 เดือน    100,000.-

  36 เดือนขึ้นไป ถึง 48 เดือน   110,000.-

  48 เดือนขึ้นไป ถึง 60 เดือน   120,000.-

  60 เดือนขึ้นไป ถึง 72 เดือน   130,000.-

  72 เดือนขึ้นไป ถึง 84 เดือน   140,000.-

  84 เดือนขึ้นไป ถึง 96 เดือน   150,000.-

  96 เดือนขึ้นไป ถึง 108 เดือน  160,000.-

  108 เดือนขึ้นไป ถึง 120 เดือน  170,000.-

  120 เดือนขึ้นไป ถึง 132 เดือน  180,000.-

  132 เดือนขึ้นไป ถึง 144 เดือน  190,000.-

  144 เดือนขึ้นไป ถึง 156 เดือน  200,000.-

  156 เดือนขึ้นไป ถึง 168 เดือน  210,000.-

  168 เดือนขึ้นไป ถึง 180 เดือน  220,000.-

  180 เดือนขึ้นไป ถึง 192 เดือน  230,000.-

  192 เดือนขึ้นไป ถึง 204 เดือน  240,000.-

  204 เดือนขึ้นไป     250,000.-

สมาชกิที่ได้รบัเงนิสวสัดกิารเนือ่งจากทพุพลภาพสิน้เชงิถาวรแล้ว หากเสยีชีวติไม่มีสทิธิได้รบั 

สวัสดิการนี้อกี ในกรณีที่เสียชีวิต นอกจากเงินสวัสดิการน้ีแล้ว ยังมีเงินอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่า 

ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต เพื่อทดแทนโครงการสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตชมรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ อีกจ�านวน 200,000.- บาท รวมได้รบัสงูสดุ 400,000.- บาท ญาตขิองสมาชกิ 

ที่เสียชีวิตต้องติดต่อขอรับเงินภายใน 180 วัน นับจากวันที่สมาชิกเสียชีวิต
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	 2.2	 กรณีสมาชิกอายุตั้งแต่	60	ปี	ขึ้นไป	

  2.2.1 สมาชิกเสียชีวิตเนื่องจากเจ็บป่วย จะได้รับเงินจากกองทุนสวัสดิการสงเคราะห ์

   สมาชิกผู้เสียชีวิต เพื่อทดแทนโครงการสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตชมรม 

   สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จ�านวน 200,000.- บาท 

  2.2.2 สมาชิกเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะได้รับเงินสวัสดิการจากบริษัทประกันภัย 

   อีก 100,000.- บาท แต่สมาชิกต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี ญาติของสมาชิกที ่

   เสียชีวิตต้องติดต่อขอรับเงินภายใน 180 วัน นับจากวันที่สมาชิกเสียชีวิต

3. เงินยืมทดรองจ่ายเพ่ือจัดงานศพญาติของสมาชิก
ได้แก่ บดิา, มารดา, คูส่มรส และบุตรสมาชกิให้ยมืเพือ่จดังานศพคร้ังละไม่เกนิ 50,000.- บาท 

โดยไม่มีดอกเบี้ย กรณีไม่คืนเงินภายใน 15 วัน สมาชิกต้องช�าระค่าปรับ วันละ 500.- บาท 

นับจากวันที่ครบก�าหนดช�าระคืนสูงสุดไม่เกิน 15,000.- บาท

ในการขอยืมเงินนี้ จะต้องมีสมาชิก สอ.ม.อ. เป็นผู้ค�้าประกัน 1 คน โดยให้สมาชิก 

เตรียมเอกสารประกอบการขอยืมเงินดังนี้

 1. ส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้ยืม

 2. ส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนของผูค้�า้ประกัน 

 3. ส�าเนาใบมรณบัตรของญาติที่เสียชีวิต

4. เงินสงเคราะห์บ�าเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิกท่ีเสียชีวิต
ได้แก่ บิดา, มารดา, คู่สมรส และบุตรสมาชิก สหกรณ์มอบเงินให้ศพละ 2,500.- บาท  

ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่เป็นสมาชิก สอ.ม.อ. จะได้รับคนละ 10,000.- บาท

เอกสารประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ฯ
	 1.	ส�าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก	(กรณีผู้เสียชีวิตเป็นบิดา,	มารดา)

	 2.	ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต	(กรณีผู้เสียชีวิตเป็นบุตร,	คู่สมรส)

	 3.	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวผู้ขอรับเงิน

	 4.	ส�าเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต
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สมาชิกต้องติดต่อขอรับเงินภายใน 

60 วัน นับจากวันที่ญาติเสียชีวิต กรณีที่

สมาชิกไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ให้

ผู ้แทนสมาชิกในหน่วยงานหรือกรรมการ 

ในเขตสรรหาของสมาชกิ สามารถรบัเงนิแทนได้ 

ยกเว้นศพที่ได้มีการฌาปนกิจไปแล้ว สมาชิก

จะต้องมารับด้วยตนเองเท่านั้น

5. จัดทุนการศึกษาให้แก่สมาชิกและบุตรสมาชิก 
 สอ.ม.อ. ได้จัดสรรทุนสาธารณประโยชน์เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกที่เรียนด ี

เป็นประจ�าทุกปี รวมถึงทุนส่งเสริมการศึกษา เพื่อมอบให้กับสมาชิกที่มีรายได้น้อยแต่มีภาระต้องส่ง 

ค่าเล่าเรียนบุตรหลายคน เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิก

6. จัดฝึกอบรมเสริมรายได้ให้แก่สมาชิก

7. จัดฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก

8. ให้ความช่วยเหลือสมาชิกท่ีประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ

9. แจกของท่ีระลึกเพ่ือการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกคน (กรณีท่ีประชุมใหญ่อนุมัติให้จัดงาน)

10. สวัสดิการมงคลสมรสสมาชิก สอ.ม.อ.
 มอบเงนิสวสัดกิารนี ้โดยเปิดบญัชเีงนิฝาก มอ.สนิทว ีให้สมาชกิในงวดแรกสมาชกิสามารถเลือกรบั 

500.-, 1,000.- หรอื 1,500.- บาท สมาชกิต้องตดิต่อขอรับเงนิภายใน 60 วนั นบัจากวนัจดทะเบยีนสมรส

11. สวัสดิการเงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด
 โดยมอบเงินจ�ำนวน 500.- บำท หรือสมำชิกเลือกรับเป็นบัญชีเงินฝำก มอ.สินทวี ในวงเงิน  

500.-, 1,000.- หรือ 1,500.- บำท สมำชิกต้องติดต่อขอรับเงินภำยใน 120 วัน นับจำกวันคลอดบุตร
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12. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก
 ส�ำหรบัสมำชกิทีเ่จบ็ป่วยต้องนอนพกัรกัษำตัวในโรงพยำบำลเป็นผูป่้วยในต้ังแต่ 1 คนืขึน้ไป ในอัตรำ 

คืนละ 300.- บำท รับได้สูงสุดไม่เกิน 2,100.- บำท ต่อครั้ง สมำชิกต้องติดต่อขอรับเงินภำยใน  

120 วนั นบัจำกวนัทีอ่อกจำกโรงพยำบำล โดยน�ำส�ำเนำใบรบัรองแพทย์ทีร่ะบวุนัรบัเข้ำและวนัออก

จำกโรงพยำบำล ยืน่ต่อเจ้ำหน้ำที ่สอ.ม.อ. กำรขอรบัเงินครัง้ต่อไปจะต้องมีระยะเวลำห่ำงจำกครัง้แรก 

ไม่น้อยกว่ำ 20 วัน หำกเป็นโรคเดียวกัน กรณีเป็นคนละโรคสำมำรถขอรับสวัสดิกำรได้โดยไม่ต้อง 

รอให้ครบ 20 วัน สวัสดิกำรนี้ยกเว้น กรณีสมำชิกเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำลเนื่องจำกคลอดบุตร

13. สวัสดิการคนโสด
 ส�ำหรบัสมำชิกท่ีเป็นคนโสด เป็นสมำชิกมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 ปี มอีำยุ 55 ปีบรบิรูณ์ รบัครัง้เดยีว 

จ�ำนวน 2,000.- บำท ติดต่อขอรับเงินสวัสดิกำรภำยใน 120 วัน นับจำกวันที่อำยุครบ 55 ปี 

โดยน�ำส�ำเนำทะเบียนบ้ำน ส�ำเนำบัตรประชำชนยื่นพร้อมแบบฟอร์มค�ำขอรับสวัสดิกำร โดยให ้

ผูบ้งัคบับญัชำเซ็นรับรองสถำนภำพกำรเป็นโสด (ยกเว้นสมำชกิประเภทบ�ำนำญ/บ�ำเหนจ็รำยเดอืน) 
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