
ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช. 1ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช. 1
ปที่ 20 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2562

หนา 1    1. ทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก         
            2. โปรดนําบัตรประชาชนติดตอเพื่อถอนเงิน
            3. มอบถุงผาเนื่องในวันครบรอบวันคลายวันสถาปนา สอ.มช.        
หนา 2  1. สารจากประธานกรรมการ
      2. อัตราดอกเบี้ยเงินกูและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
หนา 3  1. เงินกูสามัญโครงการพิเศษเพืื่อเปนสวัสดิการแกสมาชิก

หนา 3    2. Facebook Fanpage สอ.มช.
             3. การฝากเงินเขาบัญชีสหกรณออมทรัพย มช. 
             4. การผิดนัดชําระหนี้ จะทําใหไมไดรับเงินเฉลี่ยคืน
             5. เงินโอนระหวางทาง
หนา 4     1. โครงการเงินฝากออมทรัพยเกษียณสุข
             2. CMU COOP APPLICATIONS
       3. เงินกูโครงการพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห

สารบัญขาว

  สอ.มช. ขอเชิญสมาชิกและบุตรของสมาชิกที่กําลังศึกษา สมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจําป 2562 รายละเอียดังนี้

1. ·Ø¹Êí  ÒËÃÑºÊÁÒªÔ¡ ทุกระดับชั้น จํานวน 30 ทุน 

2. ·Ø¹Êí  ÒËÃÑººØµÃÊÁÒªÔ¡
    2.1 ทุนเรียนดี ระดับชั้น ป.2 - ปริญญาตรี จํานวน 185 ทุน 

    2.2 ทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับชั้น ป.1 - ปริญญาตรี จํานวน 260 ทุน 

    2.3 ทุนเพื่อการออมทรัพย จํานวน 300 ทุน

3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ Ô ì ¢ÍÃÑº·Ø¹ วันที่  17 มิถุนายน 2562

4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ ä´ŒÃÑº·Ø¹ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

5. พิธีมอบทุนการศึกษา วันที่ 6 กรกฏาคม 2562

สอ.มช. ขอเชิญสมาชิกและบุตรของสมาชิกที่กําลังศึกษา สมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจําป 2562 รายละเอียดังนี้สอ.มช. ขอเชิญสมาชิกและบุตรของสมาชิกที่กําลังศึกษา สมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจําป 2562 รายละเอียดังนี้

·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÒ ËÃÑºÊÁÒªÔ¡áÅÐºØµÃÊÁÒªÔ¡ »ÃÐ¨í  Ò»‚ 2562

´ÙÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾Ô èÁàµÔÁ
www.savingscmu.or.th 

ÃÑºÊÁÑ¤Ã
วันที่ 10 พฤษภาคม ถึง 12 มิถุนายน 2562

สอ.มช. รวมลดโลกรอน งดใชถุงพลาสติก ใชถุงผาแทน 

โดยจะมอบถุงผาใหแกสมาชิกที่เขามาใชบริการ

ตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2562 เปนตนไป

เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนา สอ.มช. 

27 เมษายน 2562 ครบรอบ 43 ป

*ของมีจํานวนจํากัด

CMU COOP SAY NO 
TO PLASTIC BAGเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทําธุรกรรมการเงิน

ขอสมาชิกโปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน

ดวยทุกครั้งเมื่อทํารายการ

ฝาก / ถอน / โอน ที่ สอ.มช. 

เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทําธุรกรรมการเงิน

ขอสมาชิกโปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน

แสดงบัตรประชาชน

สารบัญขาวสารบัญขาว

*ของมีจํานวนจํากัด*ของมีจํานวนจํากัด*ของมีจํานวนจํากัด*ของมีจํานวนจํากัด*ของมีจํานวนจํากัด*ของมีจํานวนจํากัด



ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช.2

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 

ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

สาร

ประธานกรรมการดําเนินการ

 ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล)

ประธานกรรมการดําเนินการ

(รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 

เรียน สมาชิก สอ.มช. 

 หวงเวลาที่ผานมานี้ เราตางก็เผชิญกับภาวะหมอกควันกันถวน

หนา นอกจากนี้ก็ไดใชสิทธิเลือกตั้งกันไปแลวเชนกัน ทั้งสองเรื่องนี้เปน

สัญญาณเตือนเราที่นาคิด หมอกควัน สะทอนความเปลี่ยนแปลงของ

สภาพอากาศ ที่เราควรตองรวมมือกัน ในเรื่องการใชทรัพยากรอยางเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม อยาไดผลักภาระความรับผิดชอบไปใหกลุมใดกลุม

หนึ่ง ยิ่งไปกวานั้นควรเริ่มตนที่ตัวเราและสมาชิกในครอบครัว ในการ

ดํารงชีวิตแตละวัน เชน ลดการใชพลาสติก ใชพลังงานอยางประหยัด 

 สวนเรื่องการเมืองนั้น ควรระลึกวา ในยามที่เราเดือดรอนจริงๆ 

คนที่เราพึ่งพาไดฉับพลันทันที คือเพื่อน ไมใชรัฐบาลหรือนักการเมือง 

อยาใหความแตกตางทางความคิดเรื่องการเมืองมาทําใหเสียมิตรภาพ ที่

สําคัญอยา “อิน” กับการเมืองมากไป ในวงการการเมืองนั้น เขาไมมี

มิตรแทศัตรูถาวร ที่นาคิด คือ ทุกคนอยากใหประเทศมีความเปลี่ยนแปลง

แตสวนของตัวเองนั้นกลับ ไมอยากเปลี่ยนแปลง 

 กวาทานจะไดรับสารฉบับน้ี วันสงกรานต หรือ ปใหมเมืองนาจะ

ผานพนไปแลว ผมขออวยพรยอนหลังก็แลวกัน ขออานุภาพความดีและ

จิตท่ีเปนกุศลของทาน จงคุมครอง ปกปอง ทานและครอบครัวใหมีสุขภาพ

แข็งแรง มีความสดช่ืน จําเริญสุข จําเริญทรัพยและจําเริญธรรม เทอญ

 วันมหาสงกรานตปนี้ ตรงกับ วันอาทิตยที่ 14 เมษายน เวลา 

15 นาิกา 14 นาที 24 วินาที นางสงกรานตนามวา นางทุงสะเทวี ทรง

พาหุรัด ทัดดอกทับทิม อาภรณแกวปทมราช(ทับทิม) ภักษาหารอุทุมพร

(ผลมะเดื่อ) หัตถขวาทรงจักร หัตถซายทรงสังข เสด็จนั่ง มาเหนือหลัง

ครุฑ เปนพาหนะ เกณฑธาราธิคุณ  นําอุดมสมบูรณดี ทํานายวา ฝนตน

ปงาม กลางปนอย แตปลายปมากแล เกณฑธัญญาหาร ขาวกลาในไรนา 

จะมีดวงแมลงรบกวน ขาวกลา จะไดผล 1 สวน เสีย 5 สวน บานเมือง

จะเกิดความไมสงบ ทะเลาะเบาะแวงกัน  จริงไมจริงอยางเพิ่งเชื่อ ทางที่

ดี ซื้อหวยนอยๆหนอย เก็บเงินมาฝากหรือซื้อหุน สอ.มช.เยอะๆ แลวทาน

จะไดทั้งเงินปนผลและดอกเบี้ยแนนอน
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 

หมายเหตุ บัญชีดังกลาวรวมไปถึงการฝากเงินเพื่อชําระเงินฌาปนกิจศพของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหมหาวิทยาลัยเชียงใหม ดวย

การฝากเงินเขาบัญชีสหกรณออมทรัพย มช. 

โดยการโอนเงินผานธนาคาร
การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของ 5 ธนาคาร

ที่ สอ.มช. ไดเปดบัญชีไวดังนี้

ธนาคาร เลขที่บัญชี

ออมสิน สาขา ม.ช. 050-30063605-2

กสิกรไทย สาขา มช. 557-2-02233-3

ไทยพาณิชย      
สาขา มช. 667-2-11862-5
สาขา คณะแพทย 566-2-18528-8

กรุงไทย สาขา สุเทพ 521-1-04928-4

     หลังจากโอนเงินแลว ใหทานนําหลักฐานการโอนเงินของธนาคาร 
มาติดตอ หรือโทรฯแจง สอ.มช. เพื่อดําเนินการตอไป เชน นําเงินฝากใน
บัญชี นําชําระคาหุน หรือชําระเงินกู ภายในวันเดียวกัน

งานการเงิน สํานักงานใหญ 053-943651-4 ตอ 104-106     
และสาขาสวนดอก 053-935586 ตอ 13

ธนาคาร เลขที่บัญชี

ไทยพาณิชย สาขา รพ.มหาราช 408-415684-3

กรุงเทพ               
สาขา สุเทพ 504-031320-6
สาขา เทคนิคการแพทย 968-0-04915-3

สาขาสวนดอก

  

การฝากเงินเขาบัญชีสหกรณออมทรัพย มช. การฝากเงินเขาบัญชีสหกรณออมทรัพย มช. 

สํานักงานใหญ มช.

ผิดนัดชําระหนี้เพียงครั้งเดียว

ทําใหไมไดรับเงินเฉลี่ยคืน

    ตามขอ 32(2) แหงขอบังคับ สอ.มช. พ.ศ. 2552 
กําหนดวา “...สมาชิกท่ีผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหน้ี
ไมวาเงินตนหรือดอกเบ้ียในปใด มิใหไดรับเงินเฉ่ียคืนในป
น้ัน”
      ดังน้ัน สมาชิกทานใดท่ีเงินเดือนไมเพียงพอใหสหกรณ
หักชําระหน้ี ขอใหติดตอชําระหน้ีท่ีสหกรณภายในเวลา
ท่ีกําหนด (ภายในเดือนท่ีเงินเดือนไมพอหัก) หากไมมา
ชําระเงินภายในเวลาท่ีกําหนด สหกรณจะนํายอดคาง
ดังกลาวไปหักทบในเดือนถัดไป ซ่ึงกรณีน้ีเรียกวา “การ
ผิดนัดชําระหน้ี” จะมีผลทําใหไมไดรับเงินเฉล่ียคืนในป
น้ัน

          วัตถุประสงคเพื่อซื้อมอเตอรไซค เครื่องใชครัวเรือน เครื่อง

มือสื่อสาร อุปกรณเทคโนโลยี หรือเพื่อทัศนศึกษา ใหกูในวงเงิน

ไมเกิน 500,000.00 บาท ผอนชําระไมเกิน 60 เดือน โดยคิด

ดอกเบี้ยในอัตราพิเศษดังนี้

   เดือนที่ 1 - 3           ไมคิดดอกเบี้ย

   เดือนที่ 4 – 6          อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.75

   เดือนที่ 7 เปนตนไป   คิดดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ

สอบถามเพิ ่มเติม งานสินเชื ่อ 
โทรฯ 053-94-3651-4 ตอ 101-103

เงินโอนของสมาชิกทานใด?

 ดวยมีสมาชิกไดโอนเงินเขาบัญชีสหกรณผาน

ธนาคาร และไมไดแจงใหสหกรณทราบ ทําใหยังมีเงิน

เงินคงคางอยู โดยที่ไมทราบวาเงินดังกลาวเปนเงินของ

สมาชิกทานใด 

 ดังนั้นสมาชิกทานใดที่ไดโอนเงิินแลว และไม

ไดแจงใหสหกรณทราบ โปรดตรวจสอบรายการโอนเงิน

ผาน QR CODE หรือดูไดจาก Website สหกรณ เพราะ

ยอดเงินดังกลาวอาจเปนของทาน

SCAN 

เพื่อดูรายการยอดเงินโอน 

เงินโอนของสมาชิกทานใด?

 ดวยมีสมาชิกไดโอนเงินเขาบัญชีสหกรณผาน



ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช.4

à§Ô¹¡ŒÙâ¤Ã§¡ÒÃ¾ÔàÈÉà¾×èÍ¡ÒÃà¤ËÐÊ§à¤ÃÒÐË�à§Ô¹¡ŒÙâ¤Ã§¡ÒÃ¾ÔàÈÉà¾×èÍ¡ÒÃà¤ËÐÊ§à¤ÃÒÐË�

3 à´×Í¹áÃ¡
เพื่ือซื้อ/Refi nance ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง อาคาร หองชุด 

หรือเพื่อปลูกสรางที่อยูอาศัย 

อัตราดอกเบี้ย เดือนที่ 1 - 3 รอยละ 0% ตอป

                  เดือนที่ 4 - 36  คงที่รอยละ 5.25% ตอป
หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 

ลบดวยรอยละ 0.25% ตอป จนกวาจะครบสัญญา

ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁ §Ò¹ÊÔ¹àª×èÍ 
ÊÒ ¹Ñ¡§Ò¹ Áª. â·ÃÏ 053-943651-4 µ‹Í 101-103 

ÊÒ¢ÒÊÇ¹´Í¡ â·ÃÏ 053-935586 µ‹Í 16

CMU COOP ONLINE
Application เพื่อเช็คยอดเงินฝาก หุน 

เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และพิมพใบเสร็จ 


