
ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช. 1ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช. 1
ปที่ 20 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2562

ใบเสร็จรับเงิน (สีฟา) ตั้งแตเดือน กรกฎาคม 2562 เปนตนไป

หนา 1    1. งดแจกใบเสร็จรับเงิน (สีฟา)         
            2. โครงการอบรมเสริมทักษะ “ถายภาพดวยสมารทโฟนฯ”  
หนา 2  1. สารจากประธานกรรมการ
      2. อัตราดอกเบี้ยเงินกูและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
หนา 3  1. โครงการกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห
     2. แสดงบัตรประชาชนเมื่อใชบริการ สอ.มช.

หนา 3    2. การยื่นขอรับสวัสดิการ
            3. วันคลายวันสถาปนาสํานักบริการวิชาการ
            4. ผูจัดการเปนวิทยากร หัวขอ “ความรูเกี่ยวกับสิทธิ 
            ประโยชนของสหกรณฯ”
หนา 4     1. โครงการเงินฝากออมทรัพยเกษียณสุข          
             2. เงินกสามัญเพื่อเปนสวัสดิการแกสมาชิก   
           3. สมาชิกเดิมกูฉุกเฉินได 2 เทาของเงินเดือน

             

สารบัญขาว

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด รวมกับ คณะการสื่อสารมวลชน มช. รับสมาชิกอายุ 45 ป ขึ้นไป 

ณ อาคารเรียนรวม MCB ชั้น 4 หอง 2405 คณะการสื่อสารมวลชน มช.

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

หรือดาวนโหลดใบสมัคร 

   เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวะการณปจจุบัน และเพื่อ

เปนการลดคาใชจายแบบพิมพ คณะกรรมการดําเนินการ

ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 

2562 มีมติใหยกเลิกการพิมพใบเสร็จรับเงิน (สีฟา) 

ประจําเดือนของสมาชิกที่ปฏิบัติงานใน มช.   

  โดยสมาชิกสามารถดูใบเสร็จประจําเดือนของตนเอง

ไดผานระบบ CMU COOP ONLINE ผานทางเว็ปไซต

และแอพพลิเคชั่น

งดพิมพ

CANCEL

วิธีดูใบเสร็จรับเงินใน CMU COOP APP
ในหนาแรกของ CMU COOP APP  กดเลือกใบเสร็จ

กดดูใบเสร็จประจําเดือน

หรือดูยอนหลังได

ในรูปแบบ PDF FILE

CMU COOP 
  WEBSITE

กดดูใบเสร็จประจําเดือน

สําหรับสมาชิกเดิม สอ.มช. ยังคงจัดพิมพและสงใหสมาชิกตามที่อยูที่แจงไวกับสหกรณ
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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

ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 à§Ô¹¡ŒÙâ¤Ã§¡ÒÃ¾ÔàÈÉà¾×èÍ¡ÒÃà¤ËÐÊ§à¤ÃÒÐË�

เรียน สมาชิก สอ.มช.

 วันนี้ผมขอพูดถึง พลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและ

รัฐบุรุษ ผูถึงแกอสัญกรรมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 และไดสรางคุณูปการ

แกประเทศชาติ ที่เราปฏิเสธไมได เพื่อเปนการรําลึกถึงคุณงามความดีของทาน 

ผมจะกลาวอยางสรุปเพียงสองสามเรื่องเทานั้น

 พลเอกเปรม ขึ้นเปนนายกฯครั้งแรก ทานไมไดมาจากการปฎิวัติ แต

เปนเพราะทางฝายพรรคการเมืองไมสามารถจัดตั้งรัฐบาลได จึงเชิญทานใหเปน

นายกรัฐมนตรี ระหวางดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีป 2523 - 2531 รวมระยะ

เวลาทั้งสิ้น 8 ป 5 เดือน ชวงเวลานั้น งานสําคัญที่ทานไดเปนผูนําดําเนินการ

จนสําเร็จ เปนผลดีตอบานเมือง คือ ยุติการสูรบระหวางฝายรัฐบาลและพรรค

คอมมิวนิสตแหงประเทศไทยที่สูรบกันมาหลายป โดยใชนโยบายการเมืองนํา

การทหาร ออกคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 ทําใหประเทศกลับคืนสูความ

สงบ ไมตองมีการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน สวนอีกเรื่องหนึ่ง คือ การแกไข

ปญหาพลังงาน สมัยนั้นประเทศไทยตองนําเขานํามัน100% และเกิดภาวะ

นํามันในประเทศขาดแคลน มีราคาแพง  ปมนํามันทั่วประเทศตองเปดปดเปน

เวลา พลเอกเปรมจึงมีความคิด กอตั้งรัฐวิสาหกิจที่ดูแลเรื่องพลังงานเพื่อสราง

เสถียรภาพทางพลังงาน ไมใหประชาชนเดือดรอน  จึงเกิด "ปตท." ขึ้น โดย

รัฐบาลถือหุน 100% มิไดเปนหนวยงานที่สรางกําไรมหาศาลใหแกผูถือหุนอยาง

ที่เปนเชนทุกวันนี้ และในสมัยนั้นมีการพบแหลงนํามันและกาซธรรมชาติ นําไป

สูยุค “ โชติชวงชัชวาล ” นอกจากแกไขวิกฤตการณพลังงานแลว รัฐบาลพลเอก

เปรมยังไดแกไขวิกฤตการณคาเงินบาทที่แข็งคา โดยการประกาศลดคาเงินบาท

ถึง 3 ครั้ง การลดคาเงินครั้งนั้น ทานถูกโจมตีอยางหนักทั้งจากฝายนักการเมือง

ที่ไมชอบใจ จากนักธุรกิจและจากทหารกลุมหนึ่งที่เสียผลประโยชน แตในเวลา

ตอมา ก็ไดพิสูจนวาทานไดตัดสินใจถูกตองและเปนผลดีตอเศรษฐกิจของชาติ   

 เมื่อภารกิจการเมืองลุลวง ทานก็กาวลงจากอํานาจดวยตนเอง ใน

คําแถลงขาวผานโทรทัศน มีความตอนหนึ่งทานไดกลาววา... “โดยสวนตัวผม

แลว ผมเจียมตัวเจียมใจเสมอ ผมไมมีความทะเยอทะยานทางการเมือง ไมเคย

มักใหญใฝสูงที่จะเปนนายกรัฐมนตรี ที่ทําทุกอยางวันนี้ไมใชทําเพื่อตัวเอง แตทํา

เพื่อแผนดินที่เราเกิด เราเปนหนี้แผนดินนี้” หนทางพิสูจนมา กาลเวลาพิสูจนคน 

พลเอกเปรมไดพิสูจนตัวเองแลววา ทานคือ รัฐบุรุษ ขุนพลคูบัลลังก ที่แทจริง
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 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

       ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ รองประธานกรรมการ และฝายจัดการ 

สอ.มช. รวมพิธีทําบุญเนื่องในวันคลายวันสถาปนาครบรอบ 30 ป 

สํานักบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุม

ทองกวาว ชั้น 2 สํานักบริการวิชาการ

  วันคลายวันสถาปนาสํานักบริการวิชาการ

          นายจรุงศักด์ิ โชติบาง ผูจัดการ เปนวิทยากรใหความรู หัวขอ 

“ความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

เชียงใหม จํากัด” แกเจาหนาที่กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ 

สํานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม     ในการสัมมนาของกองฯ    เรื่อง 

“Smart Offi ce ความรูเกี่ยวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและสิทธิ

ประโยชนเกี่ยวกับสหกรณ” รุนที่ 1  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562     

ณ ริมดอยรีสอรท อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

ผูจัดการเปนวิทยากร 

หัวขอ “ความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของ

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด”



ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช.4

          วัตถุประสงคเพื่อซื้อมอเตอรไซค เครื่องใชครัวเรือน เครื่อง

มือสื่อสาร อุปกรณเทคโนโลยี หรือเพื่อทัศนศึกษา ใหกูในวงเงินไม

เกิน 500,000.00 บาท ผอนชําระไมเกิน 60 เดือน โดยคิดดอกเบี้ย

ในอัตราพิเศษดังนี้

   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


