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สร้ำงควำมม่ันคงทำงกำรเงิน และคุณภำพชีวิตที่ดีแก่สมำชิก

 สมำชิกเข้ำถึงบริกำร และสวัสดิกำรได้ง่ำยสะดวกรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่วนรวมของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
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ประวัติความเป็นมา

โครงสร้างการบริหารงานของ สอ.ม.อ. 

คุณสมบัติ หน้าที่ สิทธิ และสวัสดิการของสมาชิก

สมาชิกตามข้อบังคับ 32(ค)
(ลูกจ้างชั่วคราว, พนักงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของนิติบุคคล)

บริการด้านเงินฝาก

บริการด้านเงินกู้

เอกสารประกอบการขอกู้

บริการด้านอื่น ๆ

สวัสดิการที่ สอ.ม.อ. จัดให้แก่สมาชิก 32(ค)



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 โดยมศีาสตราจารย์นายแพทย์สวัสด์ิ 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	ตั้งอยู ่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

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ จ�ากัด

สมาชิกตามข้อบังคับ 32(ค) 1



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

ซึง่ท่ีประชมุใหญ่เลอืกต้ังจากสมาชิก ให้อ�านาจหน้าทีบ่รหิารของสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบาย

และเป้าหมาย ซ่ึงที่ประชุมใหญ่ก�าหนดหรือให้ความเห็นชอบแล้ว ตามปกติคณะกรรมการด�าเนินการ

จะเป็นผู้เสนอร่างนโยบาย เป้าหมาย  

แผนงานและงบประมาณประจ�าป ี 

เพื่อขอความเห็นชอบจากท่ีประชุม

ใหญ่ รวมทั้งมีอ�านาจจ้างหรือแต่งตั้ง

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน

ประจ�าวันของสหกรณ์ในการบริหาร

งาน คณะกรรมการด�าเนินการต้องรับ

ผิดชอบต่อที่ประชุมใหญ่

สมาชิกตามข้อบังคับ 32(ค)2



3. คณะผู้ตรวจสอบกิจการ 

คณะผู้ตรวจสอบกิจการเป็นองค์กรซึ่งท�าหน้าท่ี 

แทนสมาชิกทัง้หมด ในการตรวจสอบ และควบคมุ

กิจการ เพราะฉะน้ันจึงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้อง 

เลอืกตัง้สมาชกิ หรอืบุคคลภายนอกตามกฎหมาย

สหกรณ์ เป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้

ตรวจสอบ ดูแลการบรหิารงานของคณะกรรมการ

ด�าเนินการตลอดท้ังปี เพ่ือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้องและโปร่งใส เพื่อให้เกิด

ความมั่นใจว่าสมาชิกจะได้รับประโยชน์จากสหกรณ์อย่างทั่วถึง

4. ฝ่ายจัดการ ฝ่ายจัดการประกอบด้วย ผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ประจ�าของสหกรณ์  

ผู้จัดการใหญ่ 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 เพื่อปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงเป็นพิเศษตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่

ก�าหนด

สมาชิกตามข้อบังคับ 32(ค) 3



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

สมาชิกตามข้อบังคับ 32(ค)4



2. สมาชิกสมทบ หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ จ�ากัด ที่เป็น 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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สมาชิกตามข้อบังคับ 32(ค)
(ลูกจ้างช่ัวคราว, พนักงานเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 

เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานของนิติบุคคล)

“ลูกจ้างชัว่คราว” หมายถงึ บคุคลทีก่องหรอืคณะ หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ ซึง่จัดต้ังข้ึน 

ตามมตขิองสภามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ และจดัจ้างด้วยเงนิรายได้หรอืเงนิโครงการ หรอืเงนิอืน่ใด

ท่ีหน่วยงานดงักล่าวข้างต้นจดัหามา และต้องมีผู้บงัคบับญัชาระดบัไม่ต�า่กว่าหวัหน้าหน่วยเป็นผูร้บัรอง

“พนักงานเงินรายได้” หมายถึง บุคคลที่กอง หรือคณะ หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 

ซึ่งจัดตั้งข้ึนตามมติของสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และจัดจ้างด้วยเงินรายได้หรือเงินโครงการ 

หรือเงินอื่นใดที่หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นจัดหามา และต้องมีผู้บังคับบัญชาระดับไม่ต�่ากว่าหัวหน้า

หน่วยเป็นผู้รับรอง

“พนักงานของนิติบุคคล” หมายถึง พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของ มูลนิธิที่ จัดต้ังขึ้น 

ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์, โรงเรียน ม.อ. วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี, 

สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ากัด, และนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นภายในมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การสมัครเป็นสมาชิก 

ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ 100 บาท  

กรณีเคยเป็นสมาชิกมาแล้วต้องช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 500 บาท และจะต้องซื้อค่าหุ้น

แรกเข้าในวันสมัคร ไม่ต�่ากว่าค่าหุ้นรายเดือนตามระเบียบที่สหกรณ์ก�าหนด ส�าหรับผู้ที่ได้ลาออก

จากสหกรณ์ แต่ไม่ได้ลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด สหกรณ์จะพิจารณาให้สมัครเป็นสมาชิกได้อีก  

เมื่อลาออกครบ 2 ปี 

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ส�าเนาบัตรประชาชน  2 ชุด

 2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน   2 ชุด

 3. ส�าเนาสัญญาจ้างงาน  1 ชุด

 4. ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐอายุไม่เกิน 1 เดือน 1 ชุด 
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การส่งค่าหุ้นรายเดือน

สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้น และช�าระค่าหุ้นเป็นประจ�าทุกเดือน, การส่งค่าหุ้นรายเดือน ให้ส่ง

โดยวธิหีกัจากเงนิได้รายเดอืนของสมาชกิในวนัจ่ายเงินได้รายเดือนประจ�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

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) ให้ถือ 

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

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

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

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

ได้ไม่เกิน 100 หุ้น (1,000.- บาท) 

 ส�าหรบัการขอซ้ือหุน้เพิม่นอกเหนอืจากการถือหุน้รายเดอืน ให้เป็นไปตามทีส่หกรณ์ก�าหนด
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การงดส่งค่าหุ้นรายเดือน

หากสมาชิกประสงค์จะขอหยุดส่งค่าหุ้นรายเดือนให้ท�าหนังสือเพื่อขอหยุดส่งได้ กรณีมี 

ทุนเรอืนหุน้ตัง้แต่ 50,000 หุ้น หรือ 500,000.- บาทข้ึนไป หรอืส่งทนุเรอืนหุน้มาแล้วไม่น้อยกว่า 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

  (5) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส�าหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายใน

   ระยะเวลาที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด

  (6) ค้างช�าระหน้ีเงินกู ้ ไม่ว ่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยเป็นเวลาติดต่อกันถึง 60 วัน  

   นับจากวันที่ผิดนัดช�าระหนี้เงินกู้

  (7) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

   หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู ้กู ้หรือผู ้ค�้าประกัน 

   หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว

  (8) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�าสั่งของ

   สหกรณ์หรือมีพฤติการณ์ใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต 

  (9) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือท�าให้เส่ือมเสยีต่อสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ

  (10) ถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าที่
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การโอนย้ายสมาชิก

ในกรณีที่สมาชิกต้องโอนย้ายไปรับราชการ หรือท�างานในหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ และหน่วยงานที่สมาชิกย้ายไปมีสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ด้วย สมาชิกสามารถ

ร้องขอต่อสหกรณ์ เพือ่ด�าเนนิการโอนย้ายสมาชกิภาพไปอยู่ทีส่หกรณ์แห่งใหม่ก็ได้ ทัง้นีจ้ะต้อง

ได้รับอนุมัติรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ใหม่ด้วย

“สิทธิของสมาชิก”

สมาชกิมีสิทธิ ์ในการรบัเงนิปันผล รบัเงนิเฉลีย่คืน รบับรกิารเงินฝาก 

รบับรกิารเงนิกู ้รับสวัสดิการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การรับเงินปันผล

สหกรณ์จะจ่ายเงนิปันผลให้กบัสมาชกิโดยค�านวณจากจ�านวนเงินค่าหุน้ของสมาชิก ณ 

สิ้นเดือนธันวาคมของแต่ละปี โดยจะจ่ายเงินปันผลภายหลังได้รับอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิ

จากที่ประชุมใหญ่ประจ�าปี ให้เป็นไปตามอัตราซึ่งที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ในการจัดสรร

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

ระยะเวลาเป็นรายวัน ซึ่งสมาชิกจะได้รับเต็มจ�านวนโดยไม่ต้องหักภาษีเงินได้ (ได้รับการยกเว้น

ภาษีตามกฎหมาย)

การรับเงินเฉลี่ยคืน

สมาชิกท่ีกู้เงินจากสหกรณ์ เม่ือสิ้นปีทางบัญชี 

และทีป่ระชมุใหญ่อนมุตัจิดัสรรก�าไรสทุธิให้จ่ายเงนิเฉล่ียคืน  

สหกรณ์จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วน 

จ�านวนรวมของดอกเบ้ียเงินกู้ ซึ่งสมาชิกนั้น ๆ ได้ส่งให้

แก่สหกรณ์ในระหว่างปีตามอัตราที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

สมาชิกท่ีผิดนัดการส ่งเงินงวดช�าระหนี้ ใน 

เดอืนใดของปี จะไม่ได้รบัเงนิเฉลีย่คนืในเดือนนั้น
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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, ค่ำรักษำพยำบำล 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 และจะคิดดอกเบี้ยให้ใหม่ในอัตราดอกเบี้ย 

  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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บริการด้านเงินกู้

เงินกู้ของสหกรณ ์มีด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่ เงินกู้ประเภทฉุกเฉิน เงินกู้ประเภทสำมัญ  

และเงินกู้ประเภทพิเศษ สมำชิกท่ีมีสิทธิ์กู้ต้องเป็นสมำชิกมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี และผ่ำนกำร

อบรมสมำชกิจำกสหกรณ์มำแล้ว ยกเว้นกำรกู้ประเภทพเิศษที่ใช้ทนุเรือนหุน้หรอืเงินฝำกค�ำ้ประกนั  

สำมำรถกู้ ได้ เมื่อมีกำรช�ำระทุนเรือนหุ้นและค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำเรียบร้อยแล้ว

โดยมีรายละเอียดการกู้แต่ละประเภท ดังนี้

1.	เงินกู้ประเภทฉุกเฉิน	แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	เงินกู้ฉุกเฉิน	และ

เงินกู้ฉุกเฉินอเนกประสงค์	“แสนดี”	มีรายละเอียดดังนี้

 1.1 เงินกู้ฉุกเฉิน 

   กู้ ได้สูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของเงินเดือน และไม่เกินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์

   ต้องมเีงนิเดอืนคงเหลอืหลงัจากหกัรายการต่าง ๆ  ของสหกรณ ์และรายจา่ยอืน่ ๆ  

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

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

โดยมีผุ้สิทธิ์กู้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

   1.2.1 ต้องเป็นสมาชิกที่ช�าระค่าหุ ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 งวด และกู้ ได้ตาม 

    งวดช�าระค่าหุ้น ดังนี้

    (1) สมาชิกที่ช�าระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 งวด

     แต่ไม่เกิน 71 งวด กู้ ได้ไม่เกิน 30,000.- บาท

    (2) สมาชิกที่ช�าระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 72 งวด

     แต่ไม่เกิน 83 งวด กู้ ได้ไม่เกิน 40,000.- บาท

    (3) สมาชิกที่ช�าระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 84 งวด

     แต่ไม่เกิน 95 งวด กู้ ได้ไม่เกิน 50,000.- บาท

    (4) สมาชิกที่ช�าระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 96 งวด

     แต่ไม่เกิน 107 งวด กู้ ได้ไม่เกิน 60,000.- บาท

    (5) สมาชิกที่ช�าระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 108 งวด

     แต่ไม่เกิน 119 งวด กู้ ได้ไม่เกิน 70,000.- บาท
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    (6) สมาชิกที่ช�าระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 งวด

     แต่ไม่เกิน 131 งวด กู้ ได้ไม่เกิน 80,000.- บาท

    (7) สมาชิกที่ช�าระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 132 งวด

     แต่ไม่เกิน 143 งวด กู้ ได้ไม่เกิน 90,000.- บาท

    (8) สมาชิกที่ช�าระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 144 งวด ขึ้นไป

     กู้ ได้สูงสุดไม่เกิน 100,000.- บาท

  1.2.2 เป็นผู้ ไม่เคยผิดนัดช�าระหนี้ของสหกรณ์ฯ ในรอบ 60 งวด

  1.2.3 ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนีป้รบัโครงสร้างหนี ้และการขอพกัช�าระหน้ี

  1.2.4 เป็นผู้ ไม่มีสัญญาเงินกู้เกินสิทธิ์กับสหกรณ์

  1.2.5 เป็นผู้ ไม่มีสัญญากู้ประเภทฉุกเฉินอยู่กับสหกรณ์

	 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 

  สามารถรออนุมัติและรับเงินกู้ ได้ทันที

  ขอรับเงินกู้ ได้ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง จ�านวนเงินกู้ที่รับขึ้นอยู่กับสิทธิ์

  การกู้ของสมาชิก

  การรับเงินกู้ทุกครั้งรับได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

  1. การรับเงินกู้ที่เคาน์เตอร์บริการ ฝ่ายการเงิน ผู้กู้ต้องแสดงบัตรประชาชน /  

   ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัยทุกครั้ง 

  2. การรับเงินกู้ผ่าน PSUCOOP MOBILE APPLICATION โดยการโอนเข้าบัญช ี

   ออมทรัพย์ของสมาชิกเอง 

  การมอบอ�านาจให้ผู้อื่นรับเงินแทน ผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจจะต้อง 

  แสดงบัตรประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัยทุกครั้ง
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การช�าระหนี้

 เงินกู ้ฉุกเฉิน ผ่อนช�าระได้สูงสุด 12 งวด งวดละเท่า ๆ กัน พร้อมดอกเบี้ย  

โดยการหักเงินได้ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ เงินต้นงวดแรกต้องไม่น้อยกว่างวดสุดท้าย การคิดดอกเบี้ย

เงินกู้ จะคิดจากจ�านวนเงินต้นคงเหลือที่เป็นหนี้อยู่ ตามระยะเวลาของการรับเงินในแต่ละเดือน

 เงินกู้ฉุกเฉินอเนกประสงค์ “แสนดี” ผ่อนช�าระได้สูงสุด 36 งวด สมาชิกอาจ 

ให้หักช�าระจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย หรือหักช�าระจากบัญชีเงินฝากของตนเอง 

ในสหกรณ์ ก�าหนดส่งภายในวันจ่ายเงินได้รายเดือน แต่ต้องไม่เกินวันท�าการสุดท้ายของเดือน  

เงินกู ้ที่จ่ายให้ผู ้กู ้หลังจากวันที่สหกรณ์ท�ารายการหักเงินได้รายเดือน ให้ช�าระหนี้งวดแรก 

ตั้งแต่วันจ่ายเงินได้รายเดือนในเดือนถัดไป  

	 2.	 เงินกู้สามัญ	แบ่งออกเป็น	3	ประเภท	ได้แก่
 

  2.1 เงินกู้สำมัญทั่วไป 
   

สิทธิการกู้

   1. ต้องมีค่าหุ้นในสหกรณ์ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 5 ของวงเงินที่ขอกู้หรือ 

    ได้ช�าระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 งวด

   2. วงเงินให้กู้ ได้สูงสุดไม่เกิน 1,500,000.-บาท ตามเงื่อนไขตาม 

    ระยะเวลาการช�าระค่าหุ้นดังนี้

ระยะเวลาการช�าระค่าหุ้น วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน

24 - 59 งวด 100,000.-บาท

60 - 83 งวด 200,000.-บาท

84 - 107 งวด 300,000.-บาท

108 - 131 งวด 400,000.-บาท

132 - 155 งวด 500,000.-บาท

156 - 179 งวด 600,000.-บาท

180 - 203 งวด 1,000,000.-บาท

204 - 239 งวด 1,200,000.-บาท

ตั้งแต่ 240 งวดขึ้นไป 1,500,000.-บาท
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การค�้าประกันเงินกู้

ผู้ค�า้ประกนัต้องเป็นสมาชกิท่ีมีสทิธิการค�า้ประกนัตามระเบยีบสหกรณ์ ว่าด้วยเงนิกูป้ระเภทสามญั 

และทั้งนี้ผู้ค�้าประกันต้องมีเงินได้รายเดือนไม่ต�่ากว่า 7,000.- บาท 

สมาชิกคนหน่ึงจะค�้าประกันเงินกู้ประเภทสามัญเพ่ือการอื่น ๆ ได้ ไม่เกิน 4 สัญญา และ 

ค�้าประกันได้ไม่เกินวงเงินกู้สูงสุดของตน โดยค�้าประกันได้สัญญาละไม่เกิน 300,000 บาท โดยก�าหนด

วงเงินกู้ และจ�านวนผู้ค�้าประกัน ดังนี้

 (1) วงเงินกู้ ไม่เกิน 300,000.-บาท ให้มีผู้ค�้าประกันอย่างน้อย 1 คน

 (2) วงเงินกู้เกิน 300,000.-บาท แต่ไม่เกิน 600,000.-บาท

  ให้มีสมาชิกผู้ค�้าประกันอย่างน้อย 2 คน

 (3) วงเงินกู้เกิน 600,000.-บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000.-บาท

  ให้มีสมาชิกผู้ค�้าประกันอย่างน้อย 3 คน

 (4) วงเงินกู้เกิน 1,000,000.-บาท แต่ไม่เกิน 1,5000,000.-บาท

  ให้มีสมาชิกผู้ค�้าประกันอย่างน้อย 4 คน

การช�าระหนี้   ขึ้นอยู่กับงวดการช�าระค่าหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. กรณทีีช่�าระค่าหุน้มาแล้วไม่เกนิ 36 งวด ให้ค�านวณการกูแ้ละงวดผ่อนช�าระให้เสรจ็สิน้ 

ภายในอายสุญัญาจ้างคงเหลอืรวมกบังวดผ่อนช�าระเพิม่อกี 12 งวด แต่เมือ่รวมกนัแล้วต้องไม่เกนิ 60 งวด

 2. กรณีที่ช�าระค่าหุ้นมาแล้วตั้งแต่ 37งวด แต่ไม่เกิน 120 งวด ให้ค�านวณกากู้และ 

งวดผ่อนช�าระไม่เกิน 60 งวดโดยไม่ต้องดูสัญญาจ้าง

 3. กรณีที่ช�าระค่าหุ้นมาแล้วตั้งแต่ 121งวดขึ้นไป แต่ไม่เกิน 180 งวด ให้ค�านวณการกู้

และงวดผ่อนช�าระไม่เกิน 100 งวด โดยไม่ต้องดูสัญญาจ้าง

 4. กรณีท่ีช�าระค่าหุ้นมาแล้วต้ังแต่ 181 งวดขึ้นไป แต่ไม่เกิน 240 งวด ให้ค�านวณการกู้ 

และงวดผ่อนช�าระไม่เกิน 120งวด โดยไม่ต้องดูสัญญาจ้าง

 5. กรณีที่ช�าระค่าหุ้นมาแล้วตั้งแต่ 241 งวดข้ึนไป ให้ค�านวณการกู้ และงวดผ่อนช�าระ 

ไม่เกิน 180งวด โดยไม่ต้องดูสัญญาจ้าง” 

  2.2 เงินกู้เพื่องำนมงคลสมรสของสมำชิก

    สมาชิกที่ประสงค์จะกู้เงินประเภทนี้ ต้องเป็นสมาชิกมาไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถ

ก็ได้สูงสุดไม่เกิน 100,000.- บาท และต้องผ่อนช�าระให้เสร็จสิ้นภายใน 12 งวด สมาชิกต้องแนบราย

ละเอียดของการจัดงานแต่งงานมาแนบด้วย สมาชิกที่มีสิทธิกู้จะต้องมีเงินเดือนคงเหลือตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 2,000.- บาท
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  2.3 เงินกู้สำมัญเพื่อกำรศึกษำของสมำชิกและบุตร

    สมาชิกที่ประสงค์จะก็เงินประเภทนี้ ต้องเป็นสมาชิกมาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

สามารถกู้ ได้สูงสุดไม่เกิน 600,000.- บาท ส�าหรับการศึกษาภายในประเทศ 1,200,000.- บาท 

ส�าหรับการศึกษาต่างประเทศ และต้องผ่อนช�าระให้เสร็จสิ้นภายใน 100 งวด (สิทธิ์การกู ้และ

การช�าระคืนเงินกู ้ ให้ดูตามงวดการช�าระค่าหุ ้นในการกู้สามัญเพื่อการอื่น) สมาชิกต้องแนบราย

ละเอียดของการรับเงินของสถานศึกษาประกอบด้วย การรับเงินกู ้รับเป็นงวดของการศึกษา 

สมาชิกต้องแนบรายละเอียดขอการรับเงินของสถานศึกษาประกอบด้วย การรับเงินกู ้รับเป็น 

งวดของทางการศึกษา สมาชิกที่มีสิทธิกู้จะต้องมีเงินเดือนคงเหลือตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

แต่ต้องไม่น้อยกว่า 2,000.- บาท

การยื่นกู้และรับเงินกู้สามัญ

1. ผู้กู้สามารถยื่นค�าขอกู้ ได้ท่ีฝ่ายสินเช่ือ สอ.ม.อ. หรือสามารถย่ืนกู้ผ่านเว็บสหกรณ์ออม

ทรัพย์ มอ. โดยแนบเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ 

  ส�าเนาบัตรประชาชนของผู้กู้/ผู้ค�้าประกัน/คู่สมรสของผู้กู้และผู้ค�้าประกัน (ถ้ามี)

  ส�าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้/ผู้ค�้าประกัน/คู่สมรสของผู้กู้และผู้ค�้าประกัน (ถ้ามี)

  หนังสือยินยอมให้ท�านิติกรรมของคู่สมรส (ถ้ามี) ของผู้กู้และผู้ค�้าประกัน

  สัญญาจ้าง และหนังสือรับรองการท�างาน ส�าหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานของนิติบุคคล 

  ต้องแนบใบจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง ทีแ่สดงรายละเอยีดรายได้และรายการหกัประจ�าเดอืน

  เอกสารประกอบอื่น ๆ ตามประเภทของการกู้สามัญ(ถ้ามี)

2. เฉพาะสมาชกิพนกังานเงนิรายได้ ค�าขอกูส้ามัญท่ีจะย่ืนกู ้ต้องให้ผูกู้ ้ต้องให้ผูบ้งัคบับญัชา

พิจารณารับรองก่อน

3. ผู้กู้และผู้ค�้าประกันทุกคน ต้องมาเซ็นสัญญากู้และสัญญาค�้าประกันเงินกู้ที่ฝ่ายสินเชื่อต่อ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ก่อนรับเงินกู้

4. หลงัจากยืน่ค�าขอกูแ้ละเอกสารต่าง ๆ  เรยีบร้อยแล้ว สามารถรบัเงินกู้ ได้หลังย่ืนค�าขอกู้ ไม่

เกิน 3 วันท�าการ

																	การอนุมัติเงินกู้

ให้คณะกรรมการเงินกู้หรือผู้ท่ีคณะกรรมการด�าเนินการมอบหมายเป็นผู้

พิจารณาอนุมัติเงินกู้
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อัตราดอกเบี้ย

การระบุอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในสัญญาเงินกู้ให้ระบุอัตราดอกเบี้ยอัตราสูงสุดตามที่ก�าหนดไว้

ในระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก การเรียกเก็บดอกเบี้ยจะเรียกเก็บตามอัตรา

ดอกเบี้ยที่สหกรณ์ประกาศถือใช้เป็นเกณฑ์ เว้นแต่กรณีผิดนัดช�าระหนี้สหกรณ์อาจใช้อัตราดอกเบี้ย

สูงสุดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้เงิน

เงินประจ�ำต�ำแหน่ง และเงินรำยได้อื่น ๆ ที่จะน�ำมำค�ำนวณวงเงินกู้ ได้แก่

1. เงินประจ�าต�าแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษ ให้ถือตามจ�านวนที่ปรากฏ 

 ในระบบสอบถามข้อมูลเงินเดือนของมหาวิทยาลัย

2. เงินประจ�าต�าแหน่งของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และ พนักงานของนิติบุคคล

3. เงินรายได้อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเงินกู ้

 ที่จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

กรณีสมำชิกท่ีน�ำเงินประจ�ำต�ำแหน่งและเงินรำยได้อื่น ๆ มำค�ำนวณและหักช�ำระหนี้ 

เงินกู้ต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังนี้

1. สมาชิกต้องแจ้งให้กองคลัง หรือหน่วยงานต้นสังกัดโอนเงินประจ�าต�าแหน่งเข้าบัญชีเงิน

ฝากสหกรณ์เพื่อใช้หักช�าระหนี้

2. ให้สหกรณ์น�าเงินประจ�าต�าแหน่งมาหักช�าระหนี้ในเบื้องต้นก่อนหากไม่พอหักสหกรณ์จะ

ส่งรายการหักช�าระหนี้ในส่วนที่ขาดไปยังกองคลัง หรือหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อหักช�าระหนี้เหมือนปกติ

3. กรณีเงินรายได้อ่ืน ๆ สมาชิกต้องน�าเงินรายได้อื่น ๆ เข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ 

ก่อนวันจ่ายเงินเดือน และยินยอมให้สหกรณ์หักช�าระหนี้

อนึ่ง สมาชิกที่จะขอกู้ประเภทสามัญ ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ม.อ.  

เว้นแต่สมาชิกที่ไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ม.อ. ได้ ให้เสนอ 

คณะกรรมการเงินกู ้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป สมาชิกที่มีหนี้เงินกู ้

ประเภทสามัญอยู่แล้วจะขอกู้ยืมเงินใหม่ได้ เม่ือช�าระหนี้มาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 6 งวด และการกู้ครั้งใหม่นั้นสมาชิกจะต้องได้รับเงินกู้ ไป

ไม่น้อยกว่า 15,000.-บาท ส�าหรบัสมาชกิทีข่อกู้เพือ่หกักลบลบหนีเ้ดิม

และประสงค์จะเปลีย่นประเภทเงนิกู้จากเงนิกู้ประเภทพเิศษเป็นเงินกู้

ประเภทสามัญไม่ต้องน�าเงินมาช�าระหนี้เงินกู้เดิม
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3.	เงินกู้พิเศษ	แบ่งได้เป็น	3	รูปแบบ	คือ

 3.1 เงินกู้พิเศษเพื่อกำรอื่น ๆ 

 เป็นการกู้ที่มีวัตถุประสงค์ทั่ว ๆ ไป โดยใช้หลักประกันคือ สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นของ 

ผู้กู ้ที่ดิน น.ส.3ก. / โฉนด /กรรมสิทธ์ิห้องชุด / บัญชีเงินฝากในสหกรณ์ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ 

บุคคลใดก็ได้ ที่ยินยอมรับภาระค�้าประกัน น�ามายื่นกู้กับสหกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้

  (1) ใช้ทุนเรือนหุ้นค�้าประกัน กู้ ได้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ 

   ผ่อนช�าระได้ สูงสุด 300 งวด

  (2) เงนิกูพ้เิศษใช้ทีด่นิค�า้ กู้ได้ไม่เกนิ 10,000,000.- บาท ผูกู้ข้อย่ืนกูพ้เิศษได้ทนัทภีายหลัง 

   ที่ได้รบัอนมัุตริบัเข้าเป็นสมาชกิสหกรณ์ โดยได้ช�าระค่าธรรมเนยีมแรกเข้า และค่าหุน้ 

   ให้แก่สหกรณ์แล้ว ทั้งนี้จะต้องมีค่าหุ้นอยู่ในสหกรณ์ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 5 ของวงเงิน 

   ทีข่อกู ้และต้องไม่ต�า่กว่า 10,000.- บาท แต่ทัง้นีต้้องมีเงินเดือนหรือเงินเดือนรวมเงิน 

   ประจ�าต�าแหน่ง (ตามประกาศสหกรณ์) คงเหลือหลังจากหกัรายงานต่าง ๆ  ของสหกรณ์ 

   และรายจ่ายอ่ืน ๆ  แล้ว ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 15 ของเงนิเดอืนหรอืรวมเงนิประจ�าต�าแหน่ง  

   แต่ต้องไม่น้อยกว่า 2,000.- บาท

กำรช�ำระคนื การกู้เงนิโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการอืน่ ๆ  ต้องผ่อนช�าระให้หมดภายในระยะเวลา  

240 งวด หรือ 20 ปี หรือขึ้นอยู่กับอายุราชการ หรืออายุงานที่เหลืออยู่ หรือไม่เกินอายุ 60 ปี

 3.2 เงินกู้พิเศษเพื่อกำรเคหะสงเครำะห์

  เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ คือการกู้เพื่อ

 ◆ ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน หรือซื้ออาคารชุด แปลงหลักประกัน

 ◆ สร้างบ้านบนทีด่นิของตนเอง หรอืคู่สมรส ซือ้ทีด่นิพร้อมทีจ่ะสร้างบ้าน แปลงหลกัประกัน

 ◆ ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน หรืออาคารชุด ที่อยู่อาศัยของตนเอง หรือคู่สมรส

 ◆ ไถ่ถอนทีด่นิพร้อมบ้าน ไถ่ถอนอาคารชดุ แปลงหลกัประกันจากสถาบนัการเงนิ

 ◆ ไถ่ถอนทีด่นิพร้อมบ้าน ไถ่ถอนอาคารชดุ แปลงหลกัประกนัจากสถาบนัการเงนิ และซ่อมแซม 

  ปรบัปรงุต่อเตมิบ้าน หรอือาคารชดุ ทีอ่ยู่อาศัย ของตนเอง หรือคู่สมรส แปลงหลักประกนั

 ◆ ซ่อมแซม ปรบัปรงุ ต่อเตมิบ้าน หรอือาคารชดุ ทีอ่ยูอ่าศยั ของตนเอง หรอืคูส่มรส เป็นกรณีกู้ 

  โดยหักกลบลบหนี้เดิมของตนเองในสัญญากู้ประเภทพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

โดยหลักประกันดังกล่าวต้องเป็นช่ือของผู้กู้หรือคู่สมรส สมาชิกสามารถกู้ ได้โดยไม่จ�ากัด

วงเงินกู้โดยให้กู้ ได้ตามสิทธิที่ค�านวณได้ตามหลักเกณฑ์ของ

สหกรณ์หรือตามราคาประเมินหลักทรัพย์ของสหกรณ์

การช�าระคืน

 ผ่อนช�าระได้สูงสุด 360 งวด หรือไม่เกินอายุ 60 ปี
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3.3 เงินกู้พิเศษเพื่อกำรลงทุน

 เงินกู ้พิเศษเพื่อการลงทุน สมาชิกมีสิทธิกู ้ ได้ ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าโครงการ 

โดยมูลค่าของโครงการท่ียื่นกู้ต้องไม่ต�่ากว่า 500,000.- บาท โดยสมาชิกอาจย่ืนกู้เพื่อการลงทุน 

ตามโครงการร่วมกันได้ในสัญญาเดียว ผู้กู้ต้องยื่นค�าขอกู้ พร้อมรายละเอียดโครงการลงทุนตามแบบ

ที่สหกรณ์ก�าหนด 

 สิทธิการกู้ประเภทน้ี ข้ึนอยู่กับมูลค่าโครงการและความเป็นไปได้ของโครงการ การย่ืนกู้

จะต้องยื่นรายละเอียดของโครงการลงทุนประกอบการพิจารณาด้วย

การช�าระคืน

ผ่อนช�าระได้สูงสุดไม่เกินอายุ 75 ปี การกู้พิเศษเพื่อการลงทุนนี้สมาชิกจะต้องน�าเงินมาช�าระ

ด้วยตนเอง ไม่ได้หัก ณ ที่จ่าย 

หลักประกันส� าหรับเงินกู้ประเภทพิเศษ
1. สิทธิเรียกร้องในค่ำหุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์

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

3. สิทธิเรียกร้องในเงินฝำกของผู้กู้ที่ฝำกในสหกรณ์

4. พันธบัตรรัฐบำล

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 ฝ่ายสิน

เชื่อจะแจ้งและนัดผู้กู้ ไปท�านิติกรรมเพื่อรับเงินกู้ต่อไป
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พ้ืนท่ีส� าหรับหลักประกันเงินกู้ประเภทพิเศษ  
(ยกเว้นเงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุนให้ดูในเงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุน)

1. พื้นที่ใน 14 จังหวัดภำคใต้ ประเภทเอกสำรที่ดินที่น�ำมำค�้ำประกันได้มี 3 ชนิด  

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

2. พื้นที่ในจังหวัดกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล มีจังหวัดนครปฐม, นนทบุรี, 

สมุทรปรำกำร, สมุทรสำคร, ฉะเชิงเทรำ, ปทุมธำนี, เขตเทศบำลเมืองของจังหวัดที่มีสนำมบิน 

พำณิชย์ และจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกัน ยกเว้น จังหวัดนรำธิวำส ยะลำ ส�ำหรับจังหวัดปัตตำนี 

พื้นที่ที่น�ำมำเป็นหลักประกัน ได้เฉพำะในเขตเทศบำลเมืองปัตตำนีและต�ำบลรูสะมิแล  

อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี ประเภทเอกสำรท่ีดินที่น�ำมำค�้ำประกันได้ 2 ชนิด คือ โฉนดท่ีดิน 

และหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 

การประเมินราคา

1. ที่ดินว่างเปล่า เป็นประกันเงินกู้ ได้ร้อยละ 60 ของราคาประเมินของบริษัท

2. ทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้าง เป็นหลกัประกนัเงินกู้ได้ 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�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตวัข้าราชการ หรอืบตัรประจ�าตวัพนกังาน 

  มหาวทิยาลยัของผูกู้ ้และคู่สมรส (ถ้ามี) ทียั่งไม่หมดอายุ ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรอง 

  ส�าเนาถูกต้อง 2 ชุด

6. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตวัข้าราชการ หรอืบตัรประจ�าตวัพนกังาน 

  มหาวทิยาลยั ของเจ้าของทีด่นิและคูส่มรส (ถ้ามี) ทียั่งไม่หมดอายุ และทะเบียนบ้าน 

  พร้อมรับรอง ส�าเนาถูกต้อง 2 ชุด

7. หนังสือยินยอมคู่สมรส (ถ้ามี) ของผู้กู้และเจ้าของที่ดิน 2 ชุด

8. เอกสารอื่น ๆ  เช่น ส�าเนาใบส�าคัญการสมรส, ส�าเนาใบหย่า, ส�าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว 

  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)

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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สำมำรถรับได้ 2 ช่องทำง ได้แก่

1. กำรรับเงินกู้ที่เคำน์เตอร์บริกำร ฝ่ำยกำรเงินผู้กู้ต้องแสดงบัตรประชำชนทุกครั้ง 

2. กำรรบัเงนิกู้ผ่ำน PSUCOOP Mobile Application โดยกำรโอนเข้ำบญัชเีงินฝำกออมทรพัย์ 

 ของสมำชิกเอง

สมาชิกอาจขอกู้ประเภทพิเศษได้เกินกว่าหนึ่งสัญญา	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
สำมำรถรับได้ 2 ช่องทำง ได้แก่

1. กำรรับเงินกู้ที่เคำน์เตอร์บริกำร ฝ่ำยกำรเงินผู้กู้ต้องแสดงบัตรประชำชนทุกครั้ง 

2. กำรรบัเงนิกู้ผ่ำน PSUCOOP Mobile Application โดยกำรโอนเข้ำบญัชเีงินฝำกออมทรพัย์ 

 ของสมำชิกเอง

การช� าระหน้ี
การผ่อนช�าระหนี้เงินกู้พิเศษคืนให้กับสหกรณ์สามารถเลือกแบบข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 

1. ผ่อนช�าระเงินกู้แบบเงินต้น และดอกเบี้ยรวมกันเท่ากันทุกงวด 

2. ผ่อนช�าระเงนิกู้แบบเงนิต้นเท่ากันทกุงวด พร้อมดอกเบีย้ลดลงตามส่วนของเงนิต้นคงเหลอื

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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บริการด้านอื่น ๆ

1. บริกำรท�ำ พรบ. รถยนต์ รถยนต์บรรทุก รถจักรยำนยนต์ และประกันภัยบ้ำน 

และรถยนต์ โดยบริษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตรกับ สอ.ม.อ.

2. บริกำรด้ำนกำรเผยแพร่ข ้อมูลและสอบถำมข้อมูลทำง Internet ผ่ำนทำง  

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

3. บรกิำรด้ำนประกนัชวีติในอตัรำพเิศษให้กบัสมำชกิ โดย สอ.ม.อ. มีเจ้าหน้าทีตั่วแทน

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

บรษิัท สหประกนัชวิีต จ�ากัด เปิดให้บรกิารด้านการประกนัชีวติแก่สมาชิกในหลากหลายรปูแบบ  

รวมถึงให้บริการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ กรณีสมาชิกกู้เพื่อซื้อหรือสร้างบ้าน เพื่อสร้าง 

ความมั่นคงแก่ครอบครัวของสมาชิก

4. เปิดบริกำรข้อมูล Line official : @psucoop ซึ่งเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ 

ข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงเป็นช่องทางในการตอบข้อซักถาม ท�าความเข้าใจกับสมาชิก และ 

เป็นช่องทางส่งเอกสารต่าง ๆ ที่สมาชิกได้ท�าธุรกรรมกับสหกรณ์ ได้ทุกที่ทุกเวลา

5. เป ิดบริกำร “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(ค)  

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  

   แล้วลาออกจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต้นสังกัด เนื่องจากด้วยเหตุใด ๆ   

   ยกเว้น การถกูไล่ออกจากราชการ หรือไล่ออกจากงานสมาชกิจะไม่ได้รบัเงนิบ�าเหนจ็ 

   ดังกล่าว

การติดต่อขอรับสวัสดิการบ�าเหน็จสมาชิก

สมาชิกที่เกษียณ หรืออยู่ในเกณฑ์ท่ีได้รับเงิน ต้องมาติดต่อขอรับเงินภายใน 2 ปี  

นบัจากวนัเกษยีณหรือลาออกจากราชการ/งาน โดยน�าเอกสารประกอบการรบัเงนิมาด้วย ได้แก่ 

ส�าเนาบตัรประจ�าตัวประชาชน ส�าเนาทะเบียนบ้าน และส�าเนาใบอนมุติัให้ออกจากราชการ/งาน 

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

โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ดังนี้

 2.1 สมาชิกเสียชี วิตเน่ืองจากเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุให ้สหกรณ ์

   จ่ายเงินสวัสดิการแก่ผู้รับผลประโยชน์ ตามอายุการเป็นสมาชิก ดังนี้
 

   อำยุกำรเป็นสมำชิก       เงินสวัสดิกำร (บำท)
 

  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.-

เอกสารประกอบการขอกู�
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 2.1 กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เน่ืองจากเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุต้องเป็น 

  สมาชิกภาพจาก สอ.ม.อ. ให้สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการแก่ผู้รับผลประโยชน์ดังนี้

    อำยุกำรเป็นสมำชิก       เงินสวัสดิกำร (บำท)

  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.-

สมาชิกที่ได้รบัเงนิสวสัดกิารเนือ่งจากทพุพลภาพสิน้เชงิถาวรแล้ว หากเสยีชีวติไม่มีสทิธิได้รบั 

สวัสดิการนี้อีก ในกรณีท่ีเสียชีวิต นอกจากเงินสวัสดิการนี้แล้ว ยังมีเงินอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่า 

ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต เพ่ือทดแทนโครงการสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตชมรม

สหกรณ์ออมทรพัย์ภาคใต้ อกีจ�านวน 200,000.- บาท รวมได้รบัสูงสดุ 400,000.- บาท ญาตขิองสมาชกิ 

ที่เสียชีวิตต้องติดต่อขอรับเงินภายใน 180 วัน นับจากวันที่สมาชิกเสียชีวิต

สมาชิกตามข้อบังคับ 32(ค) 27



3. เงินยืมทดรองจ่ายเพ่ือจัดงานศพญาติของสมาชิก
ได้แก่ บดิา, มารดา, คูส่มรส และบตุรสมาชกิให้ยมืเพือ่จดังานศพครัง้ละไม่เกนิ 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�ำเนำทะเบียนบ้ำนของสมำชิก (กรณีผู้เสียชีวิตเป็นบิดำ, มำรดำ)

 2. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เสียชีวิต (กรณีผู้เสียชีวิตเป็นบุตร, คู่สมรส)

 3. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวผู้ขอรับเงิน

 4. ส�ำเนำใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต

สมาชิกต้องติดต่อขอรับเงินภายใน 60 วัน นับจากวันที่ญาติเสียชีวิต กรณีที่สมาชิกไม่สามารถ

มารับได้ด้วยตนเอง ให้ผู้แทนสมาชิกในหน่วยงานหรือกรรมการในเขตสรรหาของสมาชกิ สามารถรบัเงนิ

แทนได้ ยกเว้นศพที่ได้มีการฌาปนกิจไปแล้ว สมาชิกจะต้องมารับด้วยตนเองเท่านั้น
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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.
 มอบเงินสวสัดกิารนี ้โดยเปิดบญัชเีงนิฝาก มอ.สนิทว ีให้สมาชกิในงวดแรกสมาชกิสามารถเลือกรบั 

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

11. สวัสดิการเงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด
 โดยมอบเงินจ�านวน 500.- บาท หรือสมาชิกเลือกรับเป็นบัญชีเงินฝาก มอ.สินทวี ในวงเงิน  

500.-, 1,000.- หรือ 1,500.- บาท สมาชิกต้องติดต่อขอรับเงินภายใน 120 วัน นับจากวันคลอดบุตร

12. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก
 ส�าหรบัสมาชกิทีเ่จบ็ป่วยต้องนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลเป็นผูป่้วยในต้ังแต่ 1 คนืขึน้ไป ในอัตรา 

คืนละ 300.- บาท รับได้สูงสุดไม่เกิน 2,100.- บาท ต่อครั้ง สมาชิกต้องติดต่อขอรับเงินภายใน  

120 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล โดยน�าส�าเนาใบรับรองแพทย์ท่ีระบุวันรับเข้าและวัน

ออกจากโรงพยาบาล ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี สอ.ม.อ. การขอรับเงินครั้งต่อไปจะต้องมีระยะเวลาห่าง

จากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 20 วัน หากเป็นโรคเดียวกัน กรณีเป็นคนละโรคสามารถขอรับสวัสดิการ

ได้โดยไม่ต้องรอให้ครบ 20 วัน สวัสดิการนี้ยกเว้น กรณีสมาชิกเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

เนื่องจากคลอดบุตร
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13. สวัสดิการคนโสด
 ส�าหรับสมาชิกท่ีเป็นคนโสด เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี มีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ รับ

ครั้งเดียวจ�านวน 2,000.- บาท ติดต่อขอรับเงินสวัสดิการภายใน 120 วัน นับจากวันที่อายุครบ 55 

ปี โดยน�าส�าเนาทะเบียนบ้าน ส�าเนาบัตรประชาชนย่ืนพร้อมแบบฟอร์มค�าขอรับสวัสดิการ โดยให ้

ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับรองสถานภาพการเป็นโสด
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