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ปีที่ 18 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2561

สารบัญข่าว

การประชุมใหญ่วิสามัญ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำากัด 

ครั้งที่1/2561
	 สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม	่จำากดั	(สอ.มช.)										ได้

ดำาเนินการประชุมใหญ่วิสามัญ	ครั้งที่	1/2561	เมื่อวันพุธที่	23	พฤษภาคม	

2561	เวลา	12.00	น.	ณ	หอ้งทองกวาว	สำานกับรกิารวชิาการ	มช.	เพือ่แกไ้ข

ข้อบังคับสหกรณ์	ข้อ	34	ข้อ	39	และข้อ	44	 เกี่ยวกับการรับจดทะเบียน

ประเภทสมาชิกสมทบของสหกรณ์	ซึ่งการประชุมผ่านพ้นไปด้วยดี	สอ.มช.	

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้	

	 สอ.มช.	 จะดำาเนินการจัดส่งข้อบังคับที่แก้ไขให้นายทะเบียน

สหกรณ์เพื่อให้ความเห็นชอบ	และนำามาถือใช้ต่อไป

																		ในวันเสาร์ที่	18	สิงหาคม	2561	เวลา	09.00	-	13.00	น.

																							ณ	ห้องประชุมชั้น	3	สำานักงานสหรณ์

รับสมาชิกและบุตรสมาชิก	จำานวน	30	คน
รับสมัครตั้งแต่วันนี้	-	10	สิงหาคม	2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ	

วันที่	14	สิงหาคม	2561

ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม

www.savingscmu.or.th

โครงการ	“เรียนรู้เชิงปฏิบัติการสวนเกษตรอินทรีย์”
วันเสาร์ที่	4	สิงหาคม	2561	เวลา	08.30	-	16.30	น.

ณ	ออนใต้ฟาร์ม	ชุมชนออนใต้	ต.สันกำาแพง	อ.สันกำาแพง

รับสมาชิก	จำานวน	40	คน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้	-	26	กรกฎาคม	2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ	

วันที่	31	กรกฎาคม	2561

ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม

www.savingscmu.or.th

																											อาทิเช่น		ปลูกผักแบบอินทรีย์	

เรียนรู้ไข่ไก่อารมณ์ดี	คนเอาถ่าน	การเก็บเมล็ดพันธุ์	

Free
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย
Free

*	อัตราดอกเบ้ียและเง่ือนไขอ่ืนๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์การฝากแบบออมทรัพย์ตามท่ีสหกรณ์ฯ	กำาหนด

ฝากรายเดือน

รับดอกเบี้ยสูง
				 									โครงการเงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุข	

																	เป็นโครงการสนับสนุนให้สมาชิกออมเงิน

อย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณอายุราชการ	 เพียงเปิดบัญชี

ด้วยเงินสดขั้นตำา	500.-	บาท	สูงสุดไม่เกิน	5,000.-	บาท	

และฝากทุกเดือนโดยหักจากเงินได้รายเดือน	

	 ถอนได้เมื่ออายุครบ	 60	 ปีบริบูรณ์	 โดยได้

รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์*

+1.50	%	สมาชิกหนึ่งรายเปิดได้เพียงบัญชีเดียว

เริ่มรับฝากตั้งแต่วันนี้	เป็นต้นไป

โครงการเงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุข

ฝากเดือนละ	1,000.-	บาท	ระยะเวลา	30	ปี	

มีเงินเก็บที่เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยถึง	536,000.-	บาท	
(คำานวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	1.00%	+	1.50%)

ตัวอย่าง
“ให้ความรู ้ด้านวินัยจราจรและขับขีปลอดภัย”

ขอเชิญสมาชิกและบุตรสมาชิก เข้าร่วมโครงการ...

กิจกรรมมากมาย
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ	ณ	วันที่	24	กรกฎาคม	2558	

	ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.บุญเสริม	ชีวะอิสระกุล)

ประธานกรรมการดำาเนินการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2560	

เลือกออมกับ 4 ประเภทบัญชีของ สอ.มช.

เรียน	สมาชิก	สอ.มช.	ทุกท่าน

	 สหกรณ์ออมทรัพย์	แม้ว่าจะมีธุรกรรมด้านเงินฝากเงินและด้าน

การปล่อยสินเช่ือ	คล้ายกับสถาบันการเงิน	แต่อุดมการณ์ในการทำางาน

ไม่เหมือนกัน	 สหกรณ์ออมทรัพย์น้ัน	 สมาชิกเป็นผู้ถือหุ้น	 ทุกคนมีสิทธิ	

เสียงเท่ากัน	 แต่สถาบันการเงินผู้ถือหุ้นใหญ่มีเสียงดังกว่า	 มีสิทธิในการ

เข้าไปบริหารงาน	 ส่วนกรรมการดำาเนินการของสหกรณ์ได้มาจากการ

เลือกต้ังจากสมาชิก	 การจัดสรรผลประโยชน์ก็แตกต่างกันโดยส้ินเชิง	

กำาไรสุทธิของสหกรณ์คืนกลับไปสู่สมาชิกเป็นสำาคัญ	 ในรูปเงินปันผล	

เงินเฉล่ียคืน	 และสวัสดิการต่างๆ	 ย่ิงไปกว่าน้ัน	 เป้าหมายสำาคัญของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ดำาเนินการโดยมิได้อยู่ท่ีกำาไรสูงสุด	 มุ่งเน้นการให้

ความช่วยเหลือแก่สมาชิกท่ีเดือดร้อน การดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคม

	 สอ.มช.เรามีความห่วงใยสมาชิกท่ีเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย	

หลังเกษียณอายุงาน	ท่านได้บำาเหน็จก้อนหน่ึง	แต่ท่านไม่มีบำานาญ	เงิน

ก้อนท่ีได้ต้องใช้จ่ายต่อไปอีกตราบท่ียังมีชีวิต	 สอ.มช.ขอเสนอโครงการ

สนับสนุนการออมเพ่ือจะได้มีเงินอีกก้อนหน่ึงไว้ใช้	 โครงการท่ีว่าน้ี	 คือ	

“โครงการเงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุข”	 ท่านลองติดต่อสอบถามเจ้า

หน้าท่ีในรายละเอียดดู	 เช่ือว่าเป็นประโยชน์ต่อท่าน	 โดยเฉพาะสมาชิก

วัยหนุ่มสาวในการบริหารจัดการ	 คณะกรรมการฯและฝ่ายจัดการได้

พิจารณานำาระบบไอทีมาใช้ให้เหมาะสม	แม้เรายังไม่ถึงข้ันนำายุคนำาสมัย	

แต่เราก็จะไม่ยอมล้าสมัย	

	 ผมขอเน้นอีกครั้งว่า	 สอ.มช.	 ให้ความสำาคัญในเรื่องการดูแล

ทุกข์สุขของสมาชิก	 หากสมาชิกมีความคิดเห็นใดๆ	 ที่จะแนะนำาแก่																	

คณะกรรมการ	โปรดอย่าได้ลังเล	สามารถนำาเสนอแนะได้ทุกเมื่อ
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ	ณ	วันที่	24	กรกฎาคม	2558	

ภาพการประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำากัด

เงินฝากประจำา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน

- ฝากไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบ้ีย
- ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกำาหนด 
  จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
- การถอนเงิน ไม่สามารถแบ่งยอดถอนได้ ต้องถอนทั้ง
   จำานวน
- 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.	
โดยแจ้งหักเงินเดือนหรือนำาเงินสดมาฝากเข้าบัญชีเงินฝากได้
ทุกประเภท	ยกเว้น	 บัญชีประเภทสะสมทรัพย์ท่ีต้องหักจากเงิน
เดือนเท่าน้ัน

สอบถามเพิ่มเติม งานการเงิน 

โทรฯ 053-943651-4 ต่อ 104 - 106
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สอ.มช.	เพิ่มช่องทางหลากหลายให้สมาชิกได้ติดตาม	ข้อมูล	ข่าวสาร	

Website		Facebook	Fan	page	และ	Mobile	Application

ช่องทางการติดตามข้อมูล สอ.มช.

 

Facebook Fan page	:	

savingscmu

CMU	COOP	Application	
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ	iOS

CMU	COOP	Application	
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ	Andriod	

Website	:	

www.savingscmu.or.th

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม	ปฐมธนพงศ์	รองประธาน

กรรมการ	 และฝ่ายจัดการ	 สอ.มช.	 ร่วมพิธีทำาบุญเนื่องใน

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ	 29	 ปี	 สำานักบริการวิชาการ	

เมื่อวันที่	8	มิถุนายน	2561	ณ	ห้องประชุมทองกวาว	ชั้น	2	

สำานักบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำานักบริการวิชาการ

									กรรมการและฝ่ายจัดการ	สอ.มช.	นำาโดย	นายประหยัด	กาวิชัย			

นายนิกรศักดิ์	 กมล	 กรรมการ	 และนางปรียานุช	 กันมะโน	 รองผู้จัดการ	

ร่วมงานประเพณีทำาบุญเมืองเชียงใหม่	ประจำาปี	2561	เพื่อเป็นการแสดง

ความกตัญญู	 กตเวทีต่อบรรพชน	 	 ความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็น

เป็นสุขของบ้านเมือง	 อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม	 จารีต	

ประเพณี	อันดีงามของชาวล้านนา	เมื่อวันที่	7	มิถุนายน	2561	ณ	หน่วย

พิธีประตูสวนดอก	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	

ร่วมงานประเพณีีทำาบุญเมืองเชียงใหม่


