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 สมาชิกสมทบท่ีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว 
สามารถกูเ้งินได้ตามปกติแล้ว ท้ังน้ีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การให้กู้ของสมาชิกสมทบท่ีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ช่ัวคราว

สมาชิกสมทบสามารถกู้เงินได้แล้ว

หน้า1 1. พิธีมอบทุนการศึกษา สอ.มช. ประจำาปี 2561
   2. สมาชิกสมทบสามารถกู้เงินได้แล้ว
  3. โครงการเงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุข
หน้า2 1. สารจากประธานกรรมการดำาเนินการ
        2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้     
หน้า3 1. ภาพพิธีมอบทุนการศึกษา สอ.มช. ประจำาปี 2561
        2. การผิดนัดชำาระหนี้
   3. CMU COOP Online
หน้า4 1. สอ.อื่นเข้าศึกษาดูงาน
   2. โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.มช.
   3. โครงการ “สอ.มช.สัญจร พบปะสมาชิก”
   4. ช่องทางการติดตามข้อมูล สอ.มช.

สารบัญข่าว

* 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

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำ กัด 

ปีที่18 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2561

ข่าวดี !!!
พิธีมอบทุนการศึกษา สอ.มช. ประจำ ปี 2561

ติดต่อสอบถาม งานสินเชื่อ สำานักงานใหญ่ 053-943651-4 ต่อ 101 - 103

สาขาสวนดอก 053-935586 ต่อ 16
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

 ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล)

ประธานกรรมการดำาเนินการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 

สาร
ประธานกรรมการดำาเนินการ

เรียน สมาชิก สอ.มช.

   ในช่วงท่ีผ่านมามีกิจกรรมสำาคัญท่ีผมขอรายงานให้สมาชิกได้

ทราบ สอ.มช. กำาลังเตรียมย้ายสำานักงานสาขาสวนดอก จากตึก     

สุจิณโณ ไปยังโถงช้ัน 1 ศูนย์อาหารหอพักพยาบาล 9 (Med Food 

Court) ตามคำาขอของคณะแพทย์ฯ เพ่ือให้การใช้พ้ืนท่ีเกิดประโยชน์

สูงสุดแก่การระดมเงินบริจาคช่วยโรงพยาบาลสวนดอก ขณะน้ีการ

ย้ายอยู่ระหว่างดำาเนินการ สถานท่ีแห่งใหม่น้ี มีพ้ืนท่ีกว้างขวางกว่า

เดิม สมาชิกคงได้รับความสะดวกมากข้ึน คาดว่าปลายปี 2561 น่า

จะดำาเนินการแล้วเสร็จ    ส่วนทางสำานักงาน  สอ.มช. ฝ่ังสวนสัก 

ก็กำาลังปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาท่ีมีนำา้ร่ัวไหล อีกไม่นานก็คงจะเสร็จ

เรียบร้อยเช่นกัน 

 พักนี้เราคงได้อ่าน ได้ฟังเรื่อง การช่วย 12 หมูป่าและโค้ช

ออกจากถำา้ขุนนำา้นางนอน  ผมนึกอยู่นานว่าจะสรุปข้อสรุปเรื่อง

นี้ให้สมาชิก สอ.มช. ได้อย่างไรดี? บังเอิญไปอ่านข้อเขียน ที่แปล

จากภาษาจีนและเรียบเรียงโดย คุณเจงเอี่ยม แซ่อึ้ง เห็นว่าเข้ากับ

เรื่องนี้ได้ จึงขอคัดมาเป็นข้อสรุป ดังนี้ ....เรื่องราว “มนุษย์” ต่าง

กับสัตว์ทุกชนิดตรงที่มนุษย์มีความเมตตากรุณาอยู่ในจิตใจ เมื่อ

มนุษย์เห็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ตกระกำาลำาบากมนุษย์ที่เป็นมนุษย์

จริงๆก็มักจะย่ืนมือเข้าช่วยเหลือ อาจจะช่วยได้เพียงคำาพูดท่ีปลอบ

ประโลม หรืออาจจะด้วยปัจจัยเล็กๆน้อยๆเท่าท่ีพอจะช่วยได้...

มันเป็นความงดงามของสังคม...มิน่าเล่าท่ัวโลกถึงได้กล่าวขวัญและ

ช่ืนชมต่อการกู้ภัยคร้ังน้ี มนุษย์ท่ีแท้ มีอยู่มากมายในโลก และใน

แผ่นดินไทย
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

พิธีมอบทุนการศึกษา สอ.มช. 

ประจำ ปี 2561   รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานฯ และกรรมการ เป็นผู้แทน สอ.มช. 
มอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำาหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ประจำาปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ สำานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รวมจำานวนทั้งสิ้น  476 ทุน เป็นเงิน 1,088,000.00 บาท  สำาหรับทุนเพื่อการ
ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯจะเริ่มหักเงินของสมาชิกเข้าบัญชีฯ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 27 พฤศจิกายน 2561 เมื่อฝากครบกำาหนด      
สหกรณ์ฯจะนำาเงินฝากสมทบให้จำานวน 1,000.- บาท จำานวน 310 ทุน เป็นเงิน 310,000.00 บาท รวมเป็นเงินที่มอบให้แก่
สมาชิกและบุตรสมาชิกทั้งสิ้น 1,398,000.00 บาท (มีผู้ไม่มารับทุน จำานวน 17 คน เป็นเงิน 35,000.- บาท)

ผิดนัดชำาระหน้ีเพียงคร้ังเดียว

ทำาให้ไม่ได้รับเงินเฉล่ียคืน

 ตามข้อ 32(2) แห่งข้อบังคับ สอ.มช. พ.ศ. 

2552 กำาหนดว่า “...สมาชิกที่ผิดนัดการชำาระเงิน

งวดชำาระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้

ได้รับเงินเฉี่ยคืนในปีนั้น”

 ดังนั้น สมาชิกท่านใดที่เงินเดือนไม่เพียง

พอให้สหกรณ์หักชำาระหนี้ ขอให้ติดต่อชำาระหนี้ที่

สหกรณ์ภายในเวลาท่ีกำาหนด(ภายในเดือนที่เงิน

เดือนไม่พอหัก) หากไม่มาชำาระเงินภายในเวลาที่

กำาหนด สหกรณ์จะนำายอดค้างดังกล่าวไปหักทบใน

เดือนถัดไป ซึ่งกรณีนี้เรียกว่า “การผิดนัดชำาระหนี้” 

จะมีผลทำาให้ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้น
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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

สอ. มูลนิธิพนักงานโครงการหลวง เข้าศึกษาดูงาน 

โครงการสัมมนากรรมการ และเจ้าหน้าที่ สอ.มช.

 คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์มูลนิธิ

พนักงานโครงการหลวง จำากัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สอ.มช. 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยมีคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ 

สอ.มช. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำานักงานสหกรณ์ออม

ทรัพย์ มช. 

      สอ.มช. จัดโครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ เรื่อง“ให้

ความรู้และเสริมทักษะการประเมินหลักทรัพย์ของบุคลากรของ

สหกรณ์” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี คุณภูมิเมศก์ อินทรัตน์ ผู้อำานวยการ

เขตธุรกิจขนาดกลาง บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาภูมิภาค 

109 (เชียงใหม่) เป็นวิทยากร

โครงการ “สอ.มช. สัญจร พบปะสมาชิก”   สอ.มช. จัดโครงการ “สอ.มช. สัญจร พบปะสมาชิก” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 

28 มิถุนายน 2561 ณ สนามกอล์ฟอัลไพน์ จ.เชียงใหม่ โดย สอ.มช. ได้รับความร่วม

มือจาก กองบริหารงานบุคคล มช. ในการตั้งบูธประชาสัมพันธ์และแนะนำาสหกรณ์ 

     พร้อมแจกของที่ระลึกให้กับผู้ที่สนใจ

สมัครเป็นสมาชิก ระหว่างการจัดงาน

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัย

ใหม่ ซึ่งมีบุคคลากรที่เข้าร่วม จำานวน 300 

คน


