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CMU COOP ONLINE
เช็คยอดเงินฝาก 

เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน  
พิมพ์ใบเสร็จ ง่าย สะดวก  แค่ปลายนิ้ว  

CMU COOP 
  WEBSITE

สมัครได้แล้ววันนี้

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2561

ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ มช.

สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมรับข้าวสารกล้องคนละ 1 ถุง

 และร่วมลุ้นรางวัลเงินสดกว่า 30 รายการ

ติดตามข้อมูล ข่าวสาร สส.สอ.มช. ได้ทาง 

Facebook Fanpage
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กิจกรรม โครงการ ของ สอ.มช. 
ที่จะจัดในปี 2562

    สมาชิก สอ.มช. ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ
ของ สอ.มช. ได้ตลอดทั้งปี เช่น โครงการภาษาสำาหรับบุตร
สมาชิก โครงการสมาชิกสัมพันธ์  โครงการมอบทุนการ
ศึกษาประจำาปีสำาหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก โครงการ
บวชเนกขัมมจาริณี โครงการพบปะสมาชิกสัญจร โครงการ
เกษียณสัมพันธ์ โครงการดินเนอร์ทอล์ค และโครงการอื่นๆ
อีกมากมายตลอดทั้งปี ติดตามได้ที่ 

เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

3 เดือนแรก
เพื่ือซื้อ/Refinance ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ห้องชุด 

หรือเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย 

อัตราดอกเบี้ย เดือนที่ 1 - 3 ร้อยละ 0% ต่อปี

                  เดือนที่ 4 - 36  คงที่ร้อยละ 5.25% ต่อปี
หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 

ลบด้วยร้อยละ 0.25% ต่อปี จนกว่าจะครบสัญญา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานสินเชื่อ 
สา นักงาน มช. โทรฯ 053-943651-4 ต่อ 101-103 

สาขาสวนดอก โทรฯ 053-935586 ต่อ 16

สรุปผลการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2561 
อ่านต่อหน้า 3
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 สาร

ประธานกรรมการดำาเนินการ

 ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล)

ประธานกรรมการดำาเนินการ

เรียน สมาชิกที่รักทุกท่าน

 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2561 ของ สอ.มช. เม่ือวันท่ี   

15 กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา ได้เสร็จส้ินไปเรียบร้อยแล้ว ข่าวสารฉบับน้ีได้สรุป

สาระการประชุมใหญ่ไว้ให้ พร้อมกับรายชื่อกรรมการดำาเนินการ สอ.มช.

ชุดที่ 45  ส่วนกิจกรรม โครงการต่างๆที่กำาลังจะดำาเนินการในปี 2562 

ท่านสามารถติดตามได้จาก เว็บไซต์ และเฟซบุ๊ค สอ.มช. 

 สำ าหรับท่ านที่ เ ป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสมาคมฯก็จะจัดการประชุมใหญ่ประจำาปี 

2561 สถานที่ประชุมจะเป็นที่ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มช. ในวัน

ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เลา 13:00 น. เป็นต้นไป 

 เรื่องสำาคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่อยากให้พวกเราลืม คือ ขอให้ทุก

ท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนราษฎรในวันที่ 24 มีนาคม 2562   

ช่วงเวลานี้ ดินฟ้าอากาศ เข้าสู่หน้าร้อน อากาศช่วงกลางวันจะร้อนมาก 

ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ โดยเฉพาะช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง อาหาร

การกินให้ระมัดระวังด้วย อากาศร้อนจะมีผลทำาให้อาหารบูดเสียได้ง่าย

ถ้าไม่เก็บในที่เหมาะสม ถ้าทานอย่างไม่ระวังจะทำาให้ท้องเสียได้ง่าย อีก

เรื่องหนึ่งที่ผมเห็นว่าน่าจะเล่าสู่กันฟัง คือ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝ่ายการเมือง

หาเสียงเลือกตั้ง ความเห็นต่างทางการเมืองอาจจะทำาให้พูดจาไม่เข้าหู

กัน มธุรสวาจาเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้ ดังเช่นบทกลอนในเพลงยาวถวาย

โอวาท ซี่งเป็นงานประพันธ์โดยสุนทรภู่ ขณะเมื่อเป็นพระอาจารย์ถวาย

อักษรแด่เจ้าฟ้ากลางและเจ้าฟ้าปิ๋ว พระโอรสในเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี ที่

เขียนว่า .... “อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก     แต่ลมปากหวานหูไม่รู้

หายแม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลาย   เจ็บจนตายนั้นเพราะเหน็บ

ให้เจ็บใจ” ที่สำาคัญ คือ ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของตัวเองด้วยนะ

ครับ ต้องไม่ลืมว่า ......ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

คณะกรรมการดำาเนินการ

สอ.มช. ชุดที่ 45

1.แต่งตั้งกรรมการผู้ตรวจรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำา

ปี 2561  ดังนี้ 1) นายประหยัด กาวิชัย 2) นายสุรชาติ สุวรรณ์      

3) นายสวัสดิ์ โฆสิโต         

2. อนุมัติงบการเงินสหกรณ์ประจำาปี 2561 

3. อนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิ ประจำาปี 2561 โดยจ่ายเงินปันผล

ร้อยละ 5.80 และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 12.00

4. อนุมัติแผนงานและประมาณการรายได้และรายจ่ายประจำาปี 

2562

5. อนุมัติวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคำา้ประกัน ประจำาปี 2562 

ในวงเงิน 750 ล้านบาท

6. อนุมัติลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติเห็น

ชอบในวงเงินไม่เกิน 550 ล้านบาท

นายวสุ ละอองศรี
กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการเงินกู้

รศ.ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ 
กรรมการศึกษา สวัสดิการ

และประชาสัมพันธ์

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช
กรรมการศึกษา สวัสดิการ

และประชาสัมพันธ์

นายพงศ์พันธ์ รัตนะ

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้

ผศ.ปฐม  ปฐมธนพงศ์
รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 

ประธานกรรมการศึกษา สวัสดิการ
และประชาสัมพันธ์

รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล
กรรมการศึกษา สวัสดิการ

และประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำาพันธ์
กรรมการและเหรัญญิก

กรรมการเงินกู้

อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
กรรมการศึกษา สวัสดิการ

และประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
กรรมการเงินกู้

ผศ.ชาตรี  เรืองเดชณรงค์
รองประธานกรรมการ คนท่ี 1

ประธานกรรมการเงินกู้

ดร.สมทบ พาจรทิศ
กรรมการศึกษา สวัสดิการ

และประชาสัมพันธ์

นายนิกรศักด์ิ กมล
กรรมการเงินกู้

นายเดชา พรึงลำาภู
กรรมการเงินกู้

รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
ประธานกรรมการดำาเนินการ

รศ.นพ.อำานาจ อยู่สุข 
กรรมการศึกษา สวัสดิการ

และประชาสัมพันธ์

7. เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำาปี 2562

1) นางมนสิชา แสวัง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการด้านการเงิน    

การบัญชี และการงบประมาณ

2) น.ส.ดวงทิพย์ อวดร่าง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการด้านบริหาร

และปฏิบัติการ 

8. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำาปี 2562 คือ          

รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ในอัตราค่า

ธรรมเนียมการสอบบัญชี 140,000.00 บาท 

9. อนุมัติตัดจำาหน่ายหนี้สูญ (กรณีสมาชิกผิดนัดชำาหระหนี้)

11. อนุมัติแก้ไขระเบียบว่าด้วยการสรรหาเพื่อเลือกตั้งคณะ

กรรมการดำาเนินการ ตามเสนอ

12. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับ สอ.มช. ข้อ 34 ข้อ 35 ข้อ 39  ข้อ 44 

ข้อ 48 ข้อ 50 และข้อ 52 ตามเสนอ

    สอ.มช.ได้ประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2561 เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำานักบริการวิชาการ มช. มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบ

ด้วย กรรมการดำาเนินการ เจ้าหน้าท่ี สมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ผู้แทนหัวหน้าสำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้แทน

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ รวมท้ังส้ิน 745 คน เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. ท่ีประชุมได้รับทราบและพิจารณาในวาระต่าง ๆ โดยสรุป ดังน้ี

สรุปผลการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2561 
ต่อจากหน้า 1

อ่านต่อหน้า 4



ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ มช.4

สรุปผลการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2561 

13. เลือกต้ังกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 45 จำานวน 7 คน ดังนี้
1. รศ.นพ.อำานาจ อยู่สุข  สังกัดคณะแพทยศาสตร์
2. ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์
3. ผศ.ชาตรี  เรืองเดชณรงค์  สังกัดคณะนิติศาสตร์
4. รศ.ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
5. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำาพันธ์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
6. นายเดชา พรึงลำาภู  สังกัดสมาชิกเดิม
7. ดร.สมทบ พาจรทิศ  สังกัดสมาชิกเดิม

     
บ้านชญยลวิว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านชญยลวิว ราคาเริ่มต้นที่ 3.4XX ล้านบาท  

ส่วนลดพิเศษ 1 แสนบาท จากราคาขาย ฟรีเคาน์เตอร์ครัว เตาแก๊ส และ

เครื่องดูดควัน แอร์ ปั๊มนำา้ ถังสำารองนำา้ และผ้าม่าน

ชญยลคอนโด ราคาเริ่มต้นที่ 1.XX ล้านบาท

 ฟรีเฟอร์นิเจอร์ ตู้เย็น ทีวี 

 แอร์พานาโซนิค 9,000 บีทียู 1 เครื่อง 

ขญยลคอนโด 

 

 

สอ.มช. เป็นเพียงสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำาหน่ายบ้านจัดสรรโครงการดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ 053-811666 

ต่อจากหน้า 3

      หมู่บ้านชญยล โครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม พร้อมด้วยสาธารณูปโภคครบ
ครัน ทั้งสโมสร สระว่ายนำา้ และฟิตเนส ระยะทางห่างเพียงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพียง 3  
กิโลเมตร เสนอโปรโมชั่นพิเศษ สำาหรับบุคคลกรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ
เป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก สอ.มช.


