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    ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม...

โครงการสมาชิกสัมพันธ์ ประจำาปี 2561
วันที่ 4 - 7 พฤษภาคม 2561

ณ จอมเทียน การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

รับสมัครสมาชิก : จำานวน 80 คน
รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 23 เมษายน 2561 
พร้อมชำาระเงินลงทะเบียน 1,000.- บาท*
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ : 25 เมษายน 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีอายุการเป็นสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป
2. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสมาชิกสัมพันธ์ ปี 2556 - 2560
ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง 
www.savingscmu.or.th 

 

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2561 

สารบัญข่าว

	 สอ.มช.	 ร่วมกับ	 คณะการสื่อสารมวลชน	 มช.	 จัดโครงการสำาหรับ

บุตรของสมาชิกในหัวข้อ	“หนังสั้นและการออม”	 เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการทำา

หนังสั้นและเข้าใจหลักการสหกรณ์	ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561 

เวลา	 09.00	 -	 16.00	 น.	 ณ	 คณะการสื่อสารมวลชน	 มช.	 รับบุตรสมาชิก 

จำานวน 30 คน อายุระหว่าง 13 - 18 ปี 

	 รับสมัครตั้งแต่วันที่	2	 เมษายน	-	7	พฤษภาคม	2561	พร้อมชำาระ

ค่าลงทะเบียน	1,000.00	บาท	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ	วัน

ที่	 11	พฤษภาคม	 2561	 ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง				
www.savingscmu.or.th

โครงการอบรม“หนังสั้นและการออม”

สอ.มช.ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
   รศ.ดร.บุญเสริม	ชีวะอิสระกุล	ประธานกรรมการ	คณะกรรมการ	
และฝ่ายจัดการ	 ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์
ไทย	 เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ	 เม่ือวันท่ี	 	 26	 กุมภาพันธ์	 2561								
ณ	 ลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์	 หน้า
อาคารคณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	จังหวัดเชียงใหม่

หน้า1	1.	วันสหกรณ์แห่งชาติ

								2.	โครงการสมาชิกสัมพันธ์

								3.	โครงการ“หนังสั้นและการออม”		

								4.	สอ.มช.	สัญจร	

หน้า2	1.	สารจากประธาน

								2.	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและ

											อัตราดอกเบี้ยเงินกู้		

หน้า3	1.	ประเภทบัญชีของ	สอ.มช.

								2.	ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจฯ

หน้า4	1.	ช่องทางการติดต่อข้อมูลข่าวสาร	

												สอ.มช.

									2.	การย่ืนขอรับสวัสดิการ

									3.	การเปล่ียนสถานภาพสมาชิก

									4.	การถอนเงินเกิน	400,000.00	บาท

สอ.มช. สัญจร

*กรณีสมาชิกไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ สอ.มช. จะคืนเงินเข้าบัญชีของสมาชิก

 สมาชิก	สอ.มช.	และบุคลากร	มช.	เตรียม

พบกับ	“ สอ.มช. สัญจร ”	เพ่ือพบปะแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น	แนะนำาการให้บริการ	สวัสดิการต่างๆ	

ครั้งที่ 1	ฝั่งแม่เหียะ	

ครั้งที่ 2	ฝั่งสวนสัก

ครั้งที่ 3	ฝั่งสวนดอก

โปรดนำาโทรศัพท์มือถือของท่านมาเพื่อร่วม

กิจกรรมและรับของที่ระลึก จาก สอ.มช.

ติดตามวัน	เวลา	สถานท่ี	และรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี
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อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2560	

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ	ณ	วันที่	24	กรกฎาคม	2558	

	ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.บุญเสริม	ชีวะอิสระกุล)

ประธานกรรมการดำาเนินการ

เรียน	สมาชิก	สอ.มช.	ทุกท่าน

 

	 ช่วงน้ีแม้ว่าจะเป็นช่วงท่ีร้อนลมหน้าแล้ง	มีฝุ่นควัน

ในอากาศมารบกวนเพ่ือนสมาชิกอยู่บ้าง	 ก็ขออย่าได้ไม่สบ

อารมณ์เลย	 มีเร่ืองดีๆอีกหลายเร่ืองท่ีน่าร่ืนรมย์	 เป็นต้น

ว่า	 ไม้ดอกหลายประเภทกำาลังบานสะพร่ัง	 ดอกเอ้ืองผ้ึง

กำาลังงาม	 ตะแบกก็กำาลังชูช่อดอก	 ละครบุพเพสันนิวาส

กำาลังสนุก	 คดีหวยสามสิบล้านเอย	 คดีล่าเสือดำาเอย	 ก็

กำาลังลงเอยในทิศทางท่ีควรจะเป็น	 นอกจากน้ี	 อีกไม่นาน

เทศกาลสงกรานต์ก็กำาลังมาถึง	

	 โครงการสำาหรับบุตรสมาชิก	 สอ.มช.	 ท่ีน่าสนใจ	

คือ	 โครงการ“หนังส้ันและการออม”	 	 ระหว่างวันท่ี	 19	 -	

20	พฤษภาคม	2561	เรียนรู้ข้ันตอนการทำาหนังส้ัน	สมาชิก

ท่ีสนใจโปรดติดตามและสมัครให้บุตรของท่าน	 	 นอกจากน้ี	

โครงการท่ีน่าสนใจสำาหรับสมาชิก	 คือ	 โครงการ“สอ.มช. 

สัญจร” เพ่ือพบปะ	แลกเปล่ียนความคิดเห็น	แนะนำาการให้

บริการ	สวัสดิการต่างๆแก่สมาชิก  

	 ปีน้ีช่วงสงกรานต์มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน	 หวัง

ว่าสมาชิก	สอ.มช	คงมีความสุขกันถ้วนหน้า	นางสงกรานต์ปี

น้ีช่ือ	 นางมโหธรเทวี	 เสด็จประทับเหนือมยุราปักษา(นกยูง)	

ทัดดอกสามหาว(ดอกผักตบชวา)	 ทายว่าข้าวปลาอาหารจะ

สมบูรณ์ดี	ประชาชนท้ังหลายอยู่เย็นเป็นสุข

	 ผม	ในนามกรรมการและเจ้าหน้าท่ี	สอ.มช.	ขอฉวย

โอกาสน้ี	 อำานวยอวยพรให้อำานาจพุทธคุณและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

ท่ีท่านนับถือ	 จงโปรดดลบันดาลให้สมาชิก	 สอ.มช.	 และ

ครอบครัว	จงมีสุขภาพแข็งแรง	จำาเริญสุข	จำาเริญทรัพย์และ

จำาเริญธรรมเทอญ	 ส่ิงใดท่ีพวกเรา	 ได้ล่วงเกินท่าน	 ขอได้

โปรดอโหสิด้วย
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เงินฝากประจำา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน

- ฝากไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบ้ีย
- ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกำาหนด 
  จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
- ดอกเบี้ยที่ได้รับ เสียภาษีอัตราร้อยละ 15

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

- ถอนได้ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม           
หากไตรมาสใดมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง (ถอนครั้งที่ 2 
เปน็ตน้ไป) สหกรณจ์ะคดิคา่ธรรมเนยีมในอตัรารอ้ยละ 0.25 
ของยอดที่จะถอน 
- ดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีผู้ฝาก ปีละ 4 ครั้ง (31 มี.ค., 30 มิ.ย., 
30 ก.ย. และ 31 ธ.ค.) สำาหรับดอกเบี้ยที่ สอ.มช. นำาเข้าบัญชีตาม

กำาหนด ใหถ้อนไดภ้ายใน 7 วนั นับตัง้แตว่นัที่นำาดอกเบีย้เขา้บญัช ีโดย

จะไม่สะสมเป็นจำานวนคร้ังในการถอน

- ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เสียภาษี

เงินฝากออมทรัพย์

                             - ไม่มีเงื่อนไขในการฝากหรือถอน   
   ทั้งนี้ยอดคงเหลือในบัญชีต้องไม่ตำากว่า 100.- บาท
   - ดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีผู้ฝาก ปีละ 2 ครั้ง 
      (30 มิ.ย. และ 31 ธค.)
   - ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เสียภาษี

- ฝากโดยการหักจากเงินเดือนๆ ละเท่าๆกัน ฝากขั้นตำา 
100.- บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาท เป็นเวลา 24  เดือน 
- ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เพียงบัญชีเดียว
- กรณีฝากครบกำาหนด สอ.มช. จะทำาการปิดบัญชีเงิน
ฝากสะสมทรัพย์ของท่านอัตโนมัติ และโอนเงินฝากพร้อม
ดอกเบี้ยที่ได้รับเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่แจ้งไว้ต่อ
สหกรณ์ (มีผลสำาหรับบัญชีที่เปิดตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 60)

เงินฝากสะสมทรัพย์

เลือกออมกับ 4 ประเภทบัญชีของ สอ.มช.
        สมาชิกสามารถเลือกฝากแต่ละประเภทบัญชีของ	สอ.มช.	โดย
แจ้งหักเงินเดือนหรือนำาเงินสดมาฝากเข้าบัญชีเงินฝากได้ทุกประเภท	
ยกเว้น	บัญชีประเภทสะสมทรัพย์ท่ีต้องหักจากเงินเดือนเท่าน้ัน

การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.มช.

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	 สอ.มช.	 ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 2560	 เมื่อวันที่	 9	 มีนาคม	 2561	ที่ผ่านมา	 มีสมาชิกเข้าร่วม

ประชุมฯ	 จำานวน	 433	 คน	 ในการประชุมดังกล่าว	 ที่ประชุมได้มีมติแก้ไขข้อบังคับและได้เลือกตั้งกรรมการแทนบุคคลที่สิ้นสุดวาระ	

จำานวน	3	ท่าน	ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งได้แก่	นายสุรชาติ	สุวรรณ์	 ได้คะแนน	176	คะแนน	นายธนัท	จันทร์ดี	 ได้คะแนน	164	คะแนน																						

และนางปารณีย์	กันทวี	ได้คะแนน	145	คะแนน

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ	 11	 	 ผู้สมัครที่เป็นคู่สมรส	 ต้องมีอายุไม่เกิน	 50	 ปีบริบูรณ์					

ณ	วันยื่นใบสมัคร

ข้อ	23	หากสมาชิกเสียชีวิตมีภาระหน้ีสินของสหกรณ์ฯ	สมาคมฯ	

จะนำาเงินสงเคราะห์ศพไปชำาระหน้ีสินก่อน	 หากมีเงินเหลือจึงจะ

นำาไปจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ต่อไป

ข้อ	16		เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากเดิม	300	บาท	เป็น	

400	บาท	รวมเป็นค่าสมัครแรกเข้า	470	บาท	(ค่าสมัคร	50	บาท

ค่าบำารุง	 20	 บาท	 และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า	 400	 บาท)	 การ

เรียกเก็บมีดังนี้

สมาชิกเก่า	 เป็นสมาชิกอยู่ก่อนวันประกาศมีผลบังคับใช้	 ให้เพิ่ม

การเรียกเก็บจำานวน	100	บาท	จากเงินได้	ณ	ที่จ่าย

สมาชิกใหม่ เป็นสมาชิกหลังวันประกาศมีผลบังคับใช้	 ให้เรียก

เก็บ	ณ	วันสมัคร	
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สอ.มช. ช่วยเหลือ เกื้อกูล ร่วมหุ้น รวมใจ ปันผลกำาไร ก้าวไกล คู่ มช.

            สมาชิกสามารถติดตามข้อมูล	ข่าวสาร	

กิจกรรม	โครงการต่างๆของสหกรณ์ได้หลากหลาย

ช่องทางดังนี้   

          Website : www.savingscmu.or.th

          Facebook Fanpage : savingscmu

                       CMU COOP App : 

			สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จำากัด

                    ข่าวสาร สอ.มช. : 

จัดส่งไปยังหน่วยงานท่ีสมาชิกสังกัด		 	 												

ช่องทางการติดตามข้อมูล สอ.มช.

สมาชิกสามารถยื่นขอรับเงินสวัสดิการภายใน	1	ปี	
นับจากวันที่อุปสมบท	สมรส	มีบุตร	เป็นโสด	ฯลฯ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพ่ือขอรับสวัสดิการทาง	www.savingscmu.or.th 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม	งานบัญชี		โทร.	053-943651-4		ต่อ	107-109

การยื่นขอรับสวัสดิการ

คำาถาม	:	ทำาไมต้องเปลี่ยนสภาพสมาชิก	

คำาตอบ : สอ.มช.	ได้คำานึงถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิก	กรณีพนักงาน

ชั่วคราวหรือลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยที่ ได้ รับบรรจุเป็น

พนักงานหรือลูกจ้างประจำามหาวิทยาลัย	แต่ยังไม่ได้แก้ไขสมาชิกสภาพ

สหกรณ์	ซึ่งมีผลต่อการขอรับสวัสดิการต่างๆ สิทธิการกู้เงิน การลง

คะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี เป็นต้น	 โดยการเปลี่ยน

สภาพของสมาชิกจะนับอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องจากเดิม	 ซึ่งหมาย

รวมไปถึงทุนเรือนหุ้น	หนี้คงค้าง	และสิทธิอื่นๆของสมาชิกด้วย

				สมาชิกสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอแก้ไขสภาพก่อนวันที่ 20 ของทุก

เดือน	และจะมีผลในเดือนถัดไป

เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนสภาพ

			1.	สำาเนาบัตรประชาชน	1	ฉบับ

			2.	สำาเนาทะเบียนบ้าน	1	ฉบับ

			3.	สำาเนาสัญญาจ้างหรือคำาสั่งจ้าง	1	ฉบับ

			4.	แบบฟอร์มเปล่ียนแปลงสภาพสมาชิก	ขอรับท่ีงานบัญชี	สำานักงาน

							สหกรณ์	มช.	หรือสาขาสวนดอก

 “การเปลี่ยนสภาพสมาชิก” 

ติดต่องานการเงิน	สำานักงาน	สอ.มช.	053-943651-4	#	104-106	
สาขาสวนดอก	053-935586	#13

การถอนเงินเกิน 400,000.- บาท  
      
 สมาชิกที่ถอนเงิน	 400,000.-	 บาทขึ้นไป	 สหกรณ์จะจ่าย
เงินเป็นเช็ค	
 ดังนั้น	 เพื่อความสะดวก	 รวดเร็ว	 และสมาชิกได้รับเช็ค
ธนาคารตามที่ระบุไว้	 ขอความกรุณาติดต่องานการเงินล่วงหน้า  
เพื่อสหกรณ์จะได้นำาเช็คให้ผู้มีอำานาจลงนาม		เนื่องจากตามระเบียบ
สหกรณ์กำาหนดเงื่อนไขการสั่งจ่ายเช็คไว้	ดังนี้
	-	วงเงินไม่เกิน	500,000.-	บาท	ต้องมีผู้มีอำานาจลงนามร่วมกัน	2	
			คน	(ผู้จัดการและกรรมการ)
	-	วงเงินเกิน	500,000.-	บาทขึ้นไป	จะต้องมีผู้มีอำานาจลงนามร่วม
			กัน	3	คน	(ผู้จัดการ	และกรรมการ	2	คน)


