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ปที่ 20 ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2562

ใบเสร็จรับเงิน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

หน้า 1
1. งดแจกใบเสร็จรับเงิน (สีฟา)         
2. พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาฯ
3. โครงการเงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุข

หน้า 2  
1. สารจากประธานกรรมการ
2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก

สารบัญข่าว

    เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปจจุบัน และ
เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายแบบพิมพ์ คณะกรรมการ
ดำาเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม 2562 มีมติให้ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับ
เงิน (สีฟา) ประจำาเดือนของสมาชิกที่ปฏิบัติงานใน มช.  
      โดยสมาชิกสามารถดูใบเสร็จประจำาเดือนของ
ตนเองได้ผ่านระบบ CMU COOP ONLINE ทางเว็ป
ไซต ์และแอพพลิเคชั่น 

 สำาหรับสมาชิกเดิม สอ.มช. ยังคงจัดพิมพ์และ

ส่งให้สมาชิกตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับสหกรณ์

CANCEL

วิธีดูใบเสร็จรับเงินใน CMU COOP APP
ในหน้าแรกของ CMU COOP MOBILE APP  กดเลือกใบเสร็จ

กดดูใบรายการ

เรียกเก็บประจำาเดือน

CMU COOP 
  WEBSITE

กดดูใบรายการกดดูใบรายการ

เรียกเก็บประจำาเดือนเรียกเก็บประจำาเดือน

หน้า 3
พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาฯ (ต่อ)

หน้า 4
1. กิจกรรมที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน-
กรกฎาคม2562

2. การถอนเงินเกิน 400,000 บาทขึ้นไป

Í‹Ò¹µ‹ÍË¹ŒÒ 3

* อัตราดอกเบ้ียและเง่ือนไขอ่ืนๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์

การฝากแบบออมทรัพย์ตามท่ีสหกรณ์ฯ กำาหนด

ฝากรายเดือน

รับดอกเบี้ยสูง

 โครงการเงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุข เป็นโครงการ

สนับสนุนให้สมาชิกออมเงินอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณอายุ

ราชการ เพียงเปดบัญชีด้วยเงินสดขั้นตำา 500.- บาท สูงสุดไม่

เกิน 5,000.- บาท และฝากทุกเดือนโดยหักจากเงินได้รายเดือน 

           ถอนได้เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดย 

      ได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝาก

                       ออมทรัพย์*+1.50 % สมาชิกหนึ่งรายเปดได้   

                เพียงบัญชีเดียว  เริ่มรับฝากตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

โครงการเงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุข

ฝากเดือนละ 1,000.- บาท ระยะเวลา 

30 ปี มีเงินเก็บที่เป็นเงินต้นพร้อม

ดอกเบี้ยถึง 536,000.- บาท 

(คำานวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ 1.00% + 1.50%)

ตัวอย่าง

* อัตราดอกเบ้ียและเง่ือนไขอ่ืนๆเป็นไปตามหลักเกณฑ์

การฝากแบบออมทรัพย์ตามท่ีสหกรณ์ฯ กำาหนด

ดอกเบี้ยถึง 536,000.- บาท 

(คำานวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ 1.00% + 1.50%)
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ดูใบเสร็จย้อนหลังดูใบเสร็จย้อนหลังดูใบเสร็จย้อนหลัง

งดพิมพ์
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
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)

ประธานกรรมการดำาเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 
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เรียนสมาชิก สอ.มช.

 ปจจุบันนี้ เรื่องของสุขภาพกำาลังเป็นที่สนใจกันมาก ทำาให้อาหาร

เพื่อสุขภาพเป็นจุดขายที่นักขายต้องเน้น ดังนั้นในท้องตลาดมีอาหาร

สุขภาพออกมาขายกันมากมาย อาหารมิใช่เรื่องเดียวที่มีผลต่อสุขภาพยัง

มีเรื่องอื่นๆด้วย เรื่องความเสี่ยงด้านสุขภาพของคนที่อยู่ในวัยทำางาน โดย

เฉพาะผู้ที่หมกมุ่นกับการงาน มีอยู่หลายโรค เป็นต้นว่า 

1) โรคอ้วน โดยเฉพาะผู้ที่ออกกำาลังกายน้อย กินอาหารที่มีนำา้ตาลสูง 

2) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นต้นว่า ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรค

หัวใจหลอดเลือด 

3) มะเร็งระบบสืบพันธุ์ โดยเฉพาะ มะเร็งเต้านม และ มะเร็งปากมดลูก

4) โรคจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ เป็นต้นว่า มะเร็งตับ มะเร็ง

ปอด มะเร็งกล่องเสียง เส้นเลือดสมองตีบ 

5) โรคเครียด โดยเฉพาะที่มีสาเหตุจากเรื่องเงินและงาน ความเครียดเป็น

สาเหตุของการเจ็บป่วยหลายโรค และนำาไปสู่การทำาร้ายตนเอง 

 ในปี 2561 ที่ผ่านมานี้ ตัวเลขโดยประมาณของจังหวัดเชียงใหม่ 

สถิติจำานวนคนฆ่าตัวตายสูงในระดับต้นๆของประเทศ คือ 165 คน  

เป็นผู้ชาย 133 คน เป็นหญิง 32 คน หรือ มีอัตราส่วน ผู้ชายต่อผู้หญิง

ประมาณ 4 : 1 คน

 เมื่อได้ทราบข้อเท็จจริงเช่นนี้ ผมจึงอยากขอให้สมาชิก สอ.มช. 

ช่วยกันลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ คือ หมั่นออกกำาลังกาย ลดการกิน

หวานกินเค็ม ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ สำาหรับการจัดการ

กับความเครียดนั้นเป็นเรื่องไม่ง่าย ผมเองก็แนะนำาไม่ถูก รู้เพียงว่าธรรมะ

เป็นทางแก้ที่ดีทางหนึ่ง สาเหตุเรื่องเงินไม่พอใช้เป็นต้นเหตุสำาคัญของ

ความเครียด การนุ่งเจียมห่มเจียม การออม ช่วยลดปญหาการเงินได้ ใน

ส่วนของเรื่องการจัดการทางด้านการเงินนั้น สอ.มช. มีโครงการที่น่าสนใจ 

คือโครงการเงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุข น่าจะเป็นประโยชน์เรื่องการ

ออมของท่านได้ หากสนใจสอบถามได้นะครับ 
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 
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ÃÐ¨í  Ò»‚ 2562                    เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 น. เวลา 09.00 – 11.00 น.  

                                                           ผศ.ปฐม  ปฐมธนพงศ์ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธ ีและกรรมการ สอ.มช.  

ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่สมาชิกและบุตรของสมาชิก ประจำาปี 2562 ณ ห้องประชุม 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ซึ่งได้

มอบทุนสมาชิก จำานวน 38 ราย  ทุนเรียนดีและทุนสนับสนุนการศึกษาสำาหรับบุตรสมาชิก จำานวน 437 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,121,000.00 

บาท  

ส่วนทุนเพื่อการออมทรัพย์ มีจำานวนทั้งสิ้น 308 ทุน เป็นเงิน

จำานวน 308,000.- บาท  สหกรณ์ฯ จะเริ่มหักเงินได้รายเดือน

ของสมาชิกเข้าบัญชีเงินฝาก เป็นเวลา 5 เดือน ๆ ละ 200.- 

บาท ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 26 พฤศจิกายน 2562 

เมื่อครบกำาหนด สหกรณ์ฯ จะโอนเงินฝากสมทบให้รายละ 

1,000.- บาท  

ดูรูปเพิ่มเติม 

Facebook : savingscmu

Website : 

www.savingscmu



ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ มช.4

นางปรียานุช กันมะโน รองผู้จัดการ สอ.มช. สาขาสวนดอก แนะนำาและ
ให้ความรู้ หัวข้อ “ความรู้เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำากัด” ในงานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของคณะ
แพทยศาสตร์ มช. เมือ่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2562 ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 15 อาคาร
เฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ดร.สมทบ พาจรทิศ กรรมการดำาเนินการ นางปรียานุช กันมะโน   

รองผู้จัดการ และนางรมิดา อินทรปรีชา เจ้าหน้าที่ธุรการ  สอ.มช. 

ร่วมงานประเพณีทำาบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำาปี 2562 ณ หน่วยพิธี

ประตสูวนดอก อำาเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่เม่ือวนัที ่20 มิถนุายน 

2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ ประธานกรรมการเงินกู้ 

คณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ สอ.มช. เข้าศึกษาดูงานด้าน

สินเชื่อ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำากัด และสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2562

 สมาชิกที่ถอนเงิน 400,000 บาท ขึ้นไป สหกรณ์จะจ่ายเป็นเช็ค ดังนั้นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และสมาชิกได้

รับเช็คธนาคารตามที่ระบุไว้ ขอสมาชิกติดต่องานการเงินด้วยตนเองล่วงหน้าพร้อมยื่นเอกสารใบถอน เพื่อที่สหกรณ์

                            จะได้ดำาเนินการนำาเช็คให้ผู้มีอำานาจลงนาม เนื่องจากตามระเบียบสหกรณ์กำาหนดเงิื่อนไขการสั่ง

                          จ่ายเช็คไว้ดังนี้

  - วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ต้องมีผู้มีอำานาจลงนามร่วมกัน 2 คน (ผู้จัดการและกรรมการ)

  - วงเงินเกิน 500,000 บาท ต้องมีผู้มีอำานาจลงนามร่วมกัน 3 คน (ผู้จัดการ และกรรมการ 2 คน)

การถอนเงินเกิน 400,000 บาท 

ติดต่องานการเงิน    สำานักงานใหญ่ โทรฯ 053943651-4 ต่อ 104-106

    สาขาสวนดอก โทรฯ 053-935586 ต่อ 13

 ศึกษาดูงานด้านสินเชื่อ

ร่วมงานประเพณีทำาบุญเมืองเชียงใหม่

ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการ
เป็นสมาชิก สอ.มช.


