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 สมำชิกเข้ำถึงบริกำร และสวัสดิกำรได้ง่ำยสะดวกรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่วนรวมของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
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ประวัติความเป็นมา

โครงสร้างการบริหารงานของ สอ.ม.อ. 

คุณสมบัติ หน้าที่ สิทธิ และสวัสดิการของสมาชิก

สมาชิกตามข้อบังคับ 32(ง)
สมาชิกของสหกรณ์ที่พ้นจากราชการ หรืองานจากต้นสังกัด 
โดยไม่ได้ลาออกจากสหกรณ์

บริการด้านเงินฝาก

การกู้ยืมเงิน

บริการด้านอื่น ๆ

สวัสดิการต่าง ๆ

สารบัญ



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 สามารถเก็บทุนเรือนหุ้นจากสมาชิกในคร้ังแรก ได้ทั้งสิ้น  

8,440 - บาท โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สวัสดิ ์สกลุไทย์ เป็นประธานคณะกรรมการด�าเนนิการชดุแรก 

ปัจจบุนั สอ.ม.อ. เปิดให้บรกิารในทกุวิทยาเขต 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 

สมาชิกตามข้อบังคับ 32(ง) 5



สมาชิกตามข้อบังคับ 32(ง)
สมาชิกของสหกรณ์ที่พ้นจากราชการ หรืองานจากต้นสังกัด 

โดยไม่ได้ลาออกจากสหกรณ์

คุณสมบัติของสมาชิก
1. เป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่ลาออกจากงาน โดยไม่มีความผิด 

 และไม่ได้ลาออกจากสหกรณ์

2. เป็นสมาชิกที่เปลี่ยนสถานภาพจากสมาชิกสมทบประเภท 120 งวด

กรณทีีส่มาชกิลาออกจากงาน และประสงค์จะเป็นสมาชกิของสหกรณ์ต่อ ต้องมาติดต่อ 

เพื่อขอเปลี่ยนสถานภาพสมาชิกโดยยื่นเอกสารประกอบการเปลี่ยนสถานภาพ ดังนี้

1. ส�าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

2. ส�าเนาใบอนุมัติให้ออกจากงาน 1 ชุด

3. หนังสือยินยอมให้หักช�าระทุนเรือนหุ้น/หนี้ จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1 ชุด

4. หนังสือค�าร้องทั่วไป เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ (ถ้ามี) 

การส่งค่าหุ้นรายเดือน
1. สมาชิกต้องถือหุ้นในสหกรณ์เดือนละไม่น้อยกว่า 100 บาท

2. สมาชิกที่มีหุ้นช�าระเต็มมูลค่าแล้วไม่เกิน 200,000 หุ้น (2,000,000.-บาท) 

 ให้ถือหุ้นรายเดือนได้สูงสุดไม่เกินเดือนละ 700 หุ้น (7,000 บาท) 

3. สมาชิกมีหุ้นช�าระเต็มมูลค่าแล้วเกิน 200,000 หุ้น (2,000,000.-บาท) 

 ให้ถือหุ้นรายเดือนได้สูงสุดไม่เกินเดือนละ 500 หุ้น (5,000 บาท)

4. สมาชิกมีหุ้นช�าระเต็มมูลค่าแล้วเกิน 6,000,000.-บาท 

 ให้ถือหุ้นรายเดือนสูงสุดได้ไม่เกิน 100 หุ้น (1,000.-บาท) 

ส�าหรับการขอซื้อหุ้นเพิ่มนอกเหนือจากการถือหุ้นรายเดือน 

ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการด�าเนินการ
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การงดส่งค่าหุ้นรายเดือน
สมาชิกจะขอหยุดส่งค่าหุ้นรายเดือนก็ได้ กรณีมีทุนเรือนหุ้นตั้งแต่ 500,000.- บาทขึ้นไป  

หรือเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 25 ปี หรือ ส่งทุนเรือนหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 งวด  

หากประสงค์จะหยดุส่ง ให้ท�าหนงัสอืถงึคณะกรรมการด�าเนนิการหรือผูท้ีค่ณะกรรมการด�าเนนิการ

มอบหมาย เพื่ออนุมัติให้หยุดส่งได้

การขาดสมาชิกภาพ
สมาชิกจะขาดจากสมาชิกภาพเนื่องมาจาก

1. ตาย

2. ลาออกจากสมาชิกสหกรณ์

3. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

4. ต้องค�าพิพากษาให้ล้มละลาย

5. ถูกให้ออกจากสหกรณ์ เนื่องจาก

 (1) ขาดช�าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดช�าระรวมถึงหกงวดทั้งนี ้

  โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด�าเนินการ

 (2) เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

 (3) น�าเงินกู้ ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้

 (4) ไม่จัดการแก้ ไขหลักประกันส�าหรับเงินกู ้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลา 

  ที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด

 (6) ค้างช�าระหนี้เงินกู้ ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยเป็นเวลาติดต่อกันถึง 60 วัน 

  นับจากวันที่ผิดนัดช�าระหนี้เงินกู้

 (7) ไม่ให้ข้อความจริงเก่ียวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือ 

  เมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค�้าประกันหรือ

  เมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว

 (8) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�าสั่งของสหกรณ์

  หรือมีพฤติการณ์ใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต 

 (9) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือท�าให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ

 (10) ถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าที่

สมาชิกตามข้อบังคับ 32(ง) 7



สิทธิของสมาชิก
1. สมาชิกจะมีสิทธิเข้าประชุมใหญ่ เพ่ือเสนอความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนนได้  

 จะต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และได้ช�าระค่าหุ ้นรายเดือนมาแล้ว 

 ไม่น้อยกว่า 120 งวด จึงจะมีสิทธิ์เข้าประชุมใหญ่

2. สมาชิกมีสิทธิออกเสียงสรรหากรรมการสหกรณ์ และเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์

3. สมาชกิมีสทิธ์ิสมัครรับเลอืกต้ังเป็นผูแ้ทนสมาชกิเมือ่เป็นสมาชกิมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี  

 และได้ช�าระค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 งวด 

4. สมาชิกไม่มีมีสิทธิ์สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการสหกรณ์

5. สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินปันผล ให้เป็นไป 

 ตามอัตราซึ่งที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ในการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี ในอัตรา 

 สูงสุดไม่เกินที่กฎหมายก�าหนด (ร้อยละ 10 ต่อปี) โดยคิดให้ตามระยะเวลาเป็นรายวัน  

 ซึ่งสมาชิกจะได้รับเต็มจ�านวนโดยไม่ต้องหักภาษีเงินได้

6. สมาชกิทีกู้่เงนิจากสหกรณ์ เม่ือส้ินปีทางบัญช ีสหกรณ์จะจ่ายเงนิเฉล่ียคนืให้แก่สมาชกิ 

 ตามส่วนจ�านวนรวมของดอกเบี้ยเงินกู ้ ซึ่งสมาชิกนั้น ๆ ได้ส่งให้แก่สหกรณ์ใน 

 ระหว่างปี แต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหน้ีในเดือนใดของปี จะไม่ได้รับเงิน 

 เฉลี่ยคืนในเดือนนั้น
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บริการด้านเงินฝาก

บริการด้านเงินฝาก แบ่งออกเป็นบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ ดังนี้

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

2.	เงินฝากออมทรัพย์มีเป้าหมาย

	 การฝาก

   เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต�่ำกว่ำ 500.- บำท 

   กำรฝำกครั้งต่อไปต้องไม่ต�่ำกว่ำ 500.- บำท  

  ยกเว้นรำยกำรโอน เช่น เงนิเดอืน, ค่ำรกัษำพยำบำล ฯลฯ  

  และดอกเบีย้ของบญัชเีงนิฝำกออมทรพัย์พิเศษ

	 การจ่ายดอกเบ้ีย

   ก�ำหนดจ่ำยให้ในวันท�ำกำรแรกของสัปดำห์สุดท้ำยของเดือนมีนำคม, 

  มิถุนำยน, กันยำยน และธันวำคม

   ดอกเบี้ยจะจ่ำยให้เฉพำะเงินฝำกที่ผ่ำนวันเข้ำดอกเบี้ยมำแล้ว 1 ครั้ง

   อัตรำดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตำมประกำศ
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	 การถอน

   ต้องเลือกถอนแต่ละยอดเงินที่ฝำก

   ถอนเดือนละกี่ครั้งก็ได้ ยอดเงินที่ถอนก่อนครบก�ำหนดเข้ำดอกเบี้ย จะได้ดอกเบี้ย 

  ครึ่งหนึ่งของดอกเบ้ียเงินฝำกออมทรัพย์ และโอนเข้ำบัญชีให้ ณ วันครบก�ำหนด 

  จ่ำยดอกเบี้ย

   ไม่ก�ำหนดยอดเงินคงเหลือ

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

	 การถอน

   ต้องเลือกถอนแต่ละยอดเงินที่ฝาก

   ถอนเดือนละกีค่รัง้ก็ได้ แต่ต้องเหลือเงนิฝากแต่ละยอดไม่ต�า่กว่า 50,000.- บาท

   ยอดเงนิทีถ่อนก่อนครบก�าหนดเข้าดอกเบีย้ จะถกูเรยีกคนืดอกเบี้ยที่โอนเข้าบัญช ี

  ไปแล้วท้ังหมด และจะคิดดอกเบ้ียให้ใหม่ในอัตราดอกเบี้ย 

  เงินฝากออมทรัพย์ โอนเข ้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  

  ณ วันครบก�าหนดจ่ายดอกเบี้ย
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4.	เงินฝาก	มอ.สินทวี

	 การฝาก

   ฝำกเงินเท่ำกันทุกเดือน เดือนละไม่ต�่ำกว่ำ 100.- บำท 

  และจะต้องเป็นเลขจ�ำนวนเต็มหลักร้อย

   ฝำกตำมระยะเวลำที่ได้ตกลงไว้กับสหกรณ์ ซึ่งผู้ฝำกเป็นผู้เลือกเอง คือ 

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

  ไม่เกิน 600,000.- บำท

	 การจ่ายดอกเบ้ีย

   จ่ำยเมื่อครบก�ำหนดตำมระยะเวลำและวันที่ฝำก

   อัตรำดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลำกำรฝำก ตำมประกำศ ณ วันที่เปิดบัญชี

   ผู้ฝำกได้รับกำรยกเว้นภำษีดอกเบี้ยเงินฝำกตำมหลักเกณฑ์ดังนี้

     คู่สมรส ฝำกเงินร่วมกันหรือแยกกัน ได้รับยกเว้นภำษีเพียงบัญชีเดียว

     ฝำกเงินเพื่อบุตรผู้เยำว์ (อำยุไม่เกิน 20 ปี) ได้รับยกเว้นภำษีเพียง 

    คนละ 1 บัญชี

     ขำดกำรน�ำฝำกเงินหรือฝำกล่ำช้ำกว่ำระยะที่ก�ำหนดในแต่ละเดือนรวมกัน 

    ไม่เกิน 2 ครัง้ กรณเีกินกว่ำ 2 ครัง้ จะไม่ได้รบักำรยกเว้นภำษแีละต้องปิดบญัชี

     ฝำกไม่ถึง 3 เดือน ไม่มีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ย

	 การถอน

   ถอนเมื่อครบก�ำหนดระยะเวลำฝำกตำมที่เปิดบัญชี

   ถอนก่อนครบก�ำหนด จะได้รับดอกเบี้ยเท่ำกับดอกเบี้ยเงินฝำกออมทรัพย ์

  ส�ำหรับยอดเงินน�ำฝำก 3 เดือนขึ้นไป และไม่ได้รับยกเว้นภำษี
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การกู้ยืมเงิน

สมาชิกมีสิทธิกู้ยืมเงินได้เฉพาะเงินกู้ประเภทพิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นหรือ 

เงินฝากของตนเองทีมี่อยู่ในสหกรณ์ โดยใช้สทิธเิรยีกร้องในค่าหุน้ และหรอืเงนิฝากนัน้มาเป็นหลกั

ประกันเงินกู้ 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. บริกำรท�ำ พรบ. รถยนต์ รถยนต์บรรทุก รถจักรยำนยนต์ และประกันภัยบ้ำน 

 และรถยนต์ โดยบริษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตรกับ สอ.ม.อ.

2. บริกำรด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลและสอบถำมข้อมูลทำง Internet ผ่ำนทำง  

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

3. บรกิำรด้ำนประกนัชวีติในอตัรำพิเศษให้กบัสมำชกิ 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. เปิดบริกำรข้อมูล Line official : @psucoop ซึ่งเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ 

 ข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงเป็นช่องทางในการตอบข้อซักถาม ท�าความเข้าใจกับสมาชิก  

 และเป็นช่องทางส่งเอกสารต่าง ๆ ทีส่มาชกิได้ท�าธรุกรรมกบัสหกรณ์ ได้ทกุทีท่กุเวลา

5. เป ิดบริกำร “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. สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการ 

สงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตเพื่อทดแทนโครงการสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ภาคใต้ 

สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการนี้ ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ ์

ในวันที่เป็นสมาชิกให้ได้รับเงินสงเคราะห์ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 1.1 เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 100,000 บาท 

มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต 100,000.-บาท 

 1.2 เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี และมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 200,000 บาท 

มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต 150,000.-บาท 

 1.3 เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี และมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 250,000 บาท

มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต 200,000.-บาท 

 ยกเว้น สมาชิกสมาชิกสมทบท่ีเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิกตามข้อ 32 (6) ง. ที่มีสิทธิ์

ได้รบัสวสัดกิารสงเคราะห์สมาชิกผูเ้สยีชีวิตเพ่ือทดแทนโครงการสงเคราะห์สมาชกิผูเ้สยีชวีติชมรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ให้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต 200,000.-บาท 

 2. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการขวัญบุตร สวัสดิการมงคลสมรส 
สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร สวัสดิการสงเคราะห์ศพญาติสมาชิกเสียชีวิต 

สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการดังกล่าว เม่ือเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีค่า

หุ้นไม่น้อยกว่า 250,000 บาท และช�าระค่าหุ้นต่อเนื่องทุกเดือน ๆ ละ ไม่น้อยกว่า 500 บาท 

3. สวัสดิการอบรมอาชีพ สวัสดิการอบรมสัมมนาวิชาการ สวัสดิการทัศนศึกษาดู
งาน สวัสดิการรับของที่ระลึกประชาสัมพันธ์สหกรณ์

 สมาชิกจะมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการดังกล่าว เมื่อมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 40,000 บาท
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