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  คณะกรรมการดำาเนินการ สอ.มช. เตรียมเสนอที่ประชุม
ใหญ่ฯพิจารณาจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำ�ปี 2560 
ใน อัตร�ร้อยละ               และ                 ต�มลำ�ดับ หากผ่าน

การอนุมัติแล้วสมาชิกจะได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในวัน

จันทร์ที่ 12 กุมภ�พันธ์ 2561 โดย สอ.มช.จะทำาการโอนเข้าบัญชี
เงินฝากหรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาชิกได้แจ้งความประสงค์ไว้

ก�รจ่�ยเงินปันผล และ เงินเฉลี่ยคืน 

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือนมกร�คม 2561 

ขอเชิญสมาชิก สอ.มช. เข้าร่วม

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. 

ณ สำานักบริการวิชาการ มช. ชั้น 2 ห้องทองกวาว
เริ่มลงทะเบียน 12.00 น. เป็นต้นไป  

สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ 

จะได้รับข้าวสาร 1 ถุง และลุ้นรับเงินสด

 สมาชิกที่ประสงค์ถอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ขอความ
ร่วมมือในการถอนเงินเป็นจำ�นวนเต็ม เช่น ถอนเงินจำานวน 
1,050.00 บาท / 3,400.00 บาท / 10,595.00 บาท เป็นต้น 
สำาหรับสมาชิกที่มอบอำ�น�จ/มอบฉันทะในก�รถอนเงิน   
ดูร�ยละเอียดก�รถอนเงินในหน้�ที่ 5 ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการจ่ายเงิน 

ก�รถอนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน

อำานาจหน้าที ่ของที ่ประชุมใหญ่ฯ
สมาชิกสามารถศึกษาอำานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ได้ทาง 

www.savingscmu.or.th 

 สอ.มช. ไดน้ำารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2559     
ลงเว็บไซต์ www.savingscmu.or.th เพื่อให้สมาชิกได้อ่านและ
ตรวจสอบข้อมูลตามอำานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ฯ ก่อนที่จะมี
การประชุมใหญ่ฯ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2559
สอ.มช. มอบของขวัญเนื่องในโอก�ส 

ส่งท้�ยปีเก่� 2560 - ต้อนรับปีใหม่ 2561

5.80     12.00

ส�รบัญข่�ว
หน้� 3 (ต่อ)
2. การเข้าใช้งานระบบ CMU COOP Website
หน้� 4 
1. การเข้าใช้งานระบบ CMU COOP Mobile App 
หน้� 5   
1. การถอนเงินโดยการมอบฉันทะ/มอบอำานาจ
2. โครงการพบปะและให้ความรู้ทางด้านการเงิน
3. สอ.อ่ืนเข้าศึกษาดูงาน   
หน้� 6 
1. สอ.มช.มอบของขวัญปีใหม่ (ต่อ) 
2. มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง หนังสือ
3. ปิดทำาการครึ่งวัน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  

หน้� 1  
1. เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560 
2. อัตราการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
3. การถอนเงินปันผล
4. อำานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ฯ                 
5. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2559
6. สอ.มช. มอบของขวัญปีใหม่
หน้� 2   
1. สารจากประธานกรรมการ
2. อัตราดอกเบ้ียเงินฝากและอัตราดอกเบ้ียเงินกู้
หน้� 3
1. บริการ CMU COOP ONLINE 

             ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า 3 - 4

ขอเชิญชวนสมาชิก สอ.มช.
สมัครใช้บริการออนไลน์ 
“CMU COOP”
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อัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�ก 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 

อัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

 ขอแสดงความนับถือ

(ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์)

ประธานกรรมการดำาเนินการ

เรียน เพ่ือนสมาชิก สอ.มช.ท่ีรักทุกท่าน 

 ในช่วงปีใหม่ท่ีมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เพ่ือนๆสมาชิกคงจะ

ได้พักผ่อนหรืออาจจะไปเท่ียว และเย่ียมญาตินะครับ ขอให้เพ่ือนๆทุก

ท่านมีความสุขตลอดปี 2561 น้ี

 

 ขอเชิญสมาชิก สอ.มช.เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 

2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ สำานัก

บริการวิชาการ มช. โดยเริ่มลงทะเบียน 12.00 น. เป็นต้นไป สมาชิก

ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่จะได้รับข้าวสาร 1 ถุง และมีโอกาสลุ้นรับเงินสด

หลายรางวัลครับ

 สำาหรับอัตราการจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนคณะ

กรรมการดำาเนินการ สอ.มช. เตรียมเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา

จัดสรรเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำาปี 2560 ในอัตราร้อยละ 

5.80 และ 12.00 ตามลำาดับ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

ใหญ่ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 หากผ่านการอนุมัติ

แล้ว สมาชิกจะได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในวันจันทร์ที่ 12 

กุมภาพันธ์ 2561 โดย สอ.มช. จะทำาการโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงิน

ฝาก หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาชิกได้แจ้งความประสงค์ไว้ครับ
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เพื่อให้บริการสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของ

สมาชิกให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสิทธิ์และข้อมูลทางการเงินของ

สมาชิก อีกทั้งสมาชิกสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ฯ 

เอกสารเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
      จึงขอเรียนแจ้งสมาชิกว่า ในปี 2561 สอ.มช. จะลดจำานวน
การผลิตข่าวสารฉบับรายเดือนที่ส่งถึงสมาชิกเป็นรายบุคคล 
โดยนำาส่งเฉพาะสมาชิกเดิม สำาหรับสมาชิกปกติที่ยังปฏิบัติงาน
ภายในมหาวิทยาลัย  สอ.มช. จะจัดส่งข่าวสารไปยังหน่วยงานที่
ท่านสังกัดเท่านั้น จึงขอเชิญชวนสมาชิกสมัครใช้บริการออนไลน์ 
“CMU COOP”

                                           จากการประเมินการตอบรับ 
                  ข่าวสารฉบับรายเดือนของสมาชิก
                      สอ.มช. พบว่าข่าวสารได้รับความนิยมลดลง                                 
      ในสมาชิกบางกลุ่ม ทั้งนี้เป็นเพราะกระแสสังคมที่ใช้            
สื่อออนไลน์ และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ยังมีสมาชิกอีกบางส่วนที่ยังต้องการสื่อเหล่านั้นอยู่
         ปัจจุบัน สอ.มช. อำานวยความสะดวกให้บริการด้านข้อมูล 
กิจกรรม อัตราดอกเบ้ียต่างๆแก่สมาชิกผ่าน 2 ส่ืออิเล็คทรอนิกส์ 
คือ  Website : www.savingscmu.or.th และ Facebook    
Fanpage : savingscmu 
 ในปี 2561 สอ.มช. ได้พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูล
แก่สมาชิกผ่านเว็บไซต์(Web site) และมือถือ (Mobile App) 

ขอเชิญชวนสมาชิกสมัครใช้บริการออนไลน์ “CMU COOP”

1. เข้าเว็บไซต์ www.savingscmu.or.th จากนั้นเข้าที่

    เมนูลัด CMU COOP

2. กรอกเลขทะเบียนสมาชิกของท่าน 6 หลัก > วันเดือนปีเกิด 

   > เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของท่านจำานวน 10 หลัก > อ่านเงื่อนไข 

   > กดเลือก “ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขทั้งหมด” และ กดตกลง

3. ตรวจสอบ SMS ในมือถือของท่าน > นำาเลข OTP ที่ได้ไป

   กรอกเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

4. ท่านสามารถกำาหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้ครั้งถัดไปของท่าน 

   โดยต้องกรอกไม่ตำากว่า 6 ตัวอักษร จากนั้นกดบันทึกข้อมูล

   เป็นอันเสร็จ

ก�รใช้ง�นระบบ CMU COOP ผ่�นหน้�เว็บไซต์
   CMU COOP ONLINE ให้บริการข้อมูลของสมาชิกเกี่ยวกับ หุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก เงินกู้ การคำานวณ

สินเชื่อ พิมพ์ใบเสร็จ สวัสดิการ ผู้รับผลประโยชน์ ฯลฯ วิธีการเข้าใช้ CMU COOP ครั้งแรกผ่านหน้าเว็บไซต์มีดังนี้
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วิธีติดตั้ง CMU COOP Mobile App สำ�หรับระบบปฏิบัติก�ร Andriod

8. ยินดีต้อนรับสู่ระบบ CMU COOP Mobile App

สำ�หรับ CMU COOP App บนระบบปฏิบัติก�ร iOS จะส�ม�รถใช้ได้เร็วๆ นี้

1. ทำาการติดต้ังแอปพลิเคช่ันโดย

   คลิกท่ีไอคอน Google Play

3. เปิดแอปพลิเคช่ัน และคลิกสมัคร

   บริการออนไลน์ CMU COOP
2. ค้นหาแอปพลิเคชั่นชื่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์    

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำากัด” และทำาการติดตั้ง

4. กรอกเลขทะเบียนสมาชิก 6 หลัก > วันเดือนปีเกิด > เบอร์โทรศัพท์ของท่าน   

    และ อ่านเพ่ือทำาความเข้าใจเง่ือนไขในการสมัครสมาชิก เม่ือยอมรับ กดเลือก 

    “ข้าพเจ้ายอมรับเง่ือนไขท้ังหมด” และกดตกลง

5.กรอกหมายเลข OTP ท่ีได้รับจาก SMS 

   ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

7. กำาหนดรหัสผ่านใหม่ของท่านเพ่ือเข้าใช้งานในคร้ังต่อไป
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โครงก�รพบปะและให้คว�มรู้ด้�นก�รเงินแก่สม�ชิก

 สอ.มช. จัดโครงการพบปะและให้ความรู้ด้านการเงินแก่สมาชิก รูปแบบดินเนอร์ทอล์ค หัวข้อ “สหกรณ์ เงินออม เงินกู้ ของ

คู่กัน” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ภัตตาคารตูลู่ ถ.นันทาราม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล 

ประธานคณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ ประธานคณะกรรมการเงินกู้ และคุณประหยัด 

กาวิชัย กรรมการเงินกู้ พร้อมด้วย ผศ.อนุชาติ ธนัญชัย สมาชิกรับเชิญมาร่วมเสวนา มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 94 คน

     ด้านหน้า        ด้านหลัง

ก�รถอนเงินโดยก�รมอบฉันทะ/มอบอำ�น�จ

 สมาชิกท่ีต้องการถอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ฯ โดยการมอบฉันทะหรือ

มอบอำานาจให้ผู้อ่ืนมาแทน กรุณาเตรียมเอกสาร ดังน้ี 

1. บัตรประชาชนตัวจริง ของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ

2. สำาเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำาเนาถูกต้อง

3. ใบถอนเงิน พร้อมลงนามของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะด้านหน้าและด้านหลังให้ถูกต้อง

1

2

3

ลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ชูใจ ใจดี
ชูใจ ใจดีหมีน้อย ห้อยพุง

ลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
/เจ้าของบัญชี

หมีน้อย ห้อยพุง

บัตรประชาชนตัวจริง

ผู้มอบฉันทะ                             ผู้รับมอบฉันทะ

สำาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับ

มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำาเนาถูกต้อง

ตัวอย่างการลงนามในใบถอนเงินของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ

ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ/เจ้าของบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขสตูล จำ�กัด เข้�ศึกษ�ดูง�น

 คณะกรรมการดำาเนินการ เจ้าหน้าท่ี และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขสตูล จำากัด จำานวน 45 คน เข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงาน สอ.มช. 

เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2561 โดยมีคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สอ.มช. 

ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย มช.



6 ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ มช.

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภ�พันธ์ 2561  สอ.มช. และสาขาสวนดอก 

จะปิดให้บริก�รตั้งแต่เวล� 11.00 น. เนื่องจากเจ้าหน้าที่เตรียมการประชุมใหญ่ฯ 

และ งดให้บริก�รด้�นสินเชื่อในวันที่ 9 - 13 มกร�คม 2561

   นายจรุงศักดิ์ โชติบาง ผู้จัดการ และ นางสุรัชนีย์ ชัยชนะ รองผู้จัดการ 
สอ.มช. เป็นตัวแทนมอบหมวกกันน็อคเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ นายวีระ 
แก้วขัด ประธานศูนย์รับ-ส่งหนังสือราชการกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ สำานักงาน สอ.มช. เพื่อนำาไปมอบให้
แก่เจ้าหน้าที่รับ-ส่งหนังสือของหน่วยงานต่างๆในสังกัดมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ แทนคำาขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการส่ง
เอกสารต่างๆ ของ สอ.มช. ด้วยดีเสมอมา 

มอบของขวัญปีใหม่แก่เจ้�หน้�ที่รับ-ส่งหนังสือ

สอ.มช. มอบของขวัญเนื่องในโอก�ส ส่งท้�ยปีเก่� 2560 - ต้อนรับปีใหม่ 2561


