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

หนา 1  1. กูฉุกเฉินจากเงินปนผล         
      2. วิธีดูใบเสร็จ สอ.มช.
            3. แสดงบัตรประจําตัวประชาชน
   4. ขอความรวมมืือสมาชิกตอบแบบสอบถาม
หนา 2    1. สารจากประธานกรรมการ
     2. อัตราดอกเบี้ยเงินกูและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
หนา 3    1.  การถอนเงินเกิน 400,000 บาทขึ้นไป

สารบัญขาว
หนา 3(ตอ)  2. สวัสดิการตางๆที่ สอ.มช. มอบใหสมาชิก
               3. เงินกูสําหรับสมาชิกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
               4. กูสามัญโครงการพิเศษเพื่อเปนสวัสดิการแกสมาชิก
               5. เงินกูโครงการพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 0% 3 เดือน
หนา 4       1. กิจกรรมที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม2562
               2. ประโยชนของการมี CMU COOP APPLICATION
      3. โครงการหมูบานชญยลเสนอโปรโมชั่นพิเศษ

       

สมาชิกสหกรณที่ไมเคยขาดสงหุนในป 2562 สามารถกูฉุกเฉินจากเงินปนผล

ในวงเงินไมเกิน  90% ของเงินปนผลที่ไดรับในปที่ผานมา อัตราดอกเบี้ย 

6.40% ตอป ผอนชําระดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือน สําหรับเงินตนชําระทั้ง

จํานวนในวันที่จายเงินปนผลในเดือนกุมภาพันธ 2563 

ยื่นคําขอและทําสัญญา 
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง

 15 มกราคม 2563

เช็คยอดเงินปนผลของตัวเองในป 2561 ดวยระบบ 
CMU COOP APPLICATION ผาน MOBILE หรือ WEB 

                       “ เมนู ปนผลเฉลี่ยคืน ”

อัตราดอกเบี้ย 

 15 มกราคม 2563                        “ เมนู ปนผลเฉลี่ยคืน ”
กูฉุกเฉินจากเงินปนผล

ใบเสร็จรับเงิน สอ.มช. 

SCAN เพื่อดูขั้นตอน
การเปดดููใบเสร็จ สอ.มช.

สอ.มช.   ขอความรวมมือสมาชิกตอบแบบสอบถามเรื่อง

การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการแกสมาชิก ผานระบบ

ออนไลน เพียง SCAN QR CODE ดานลาง 

 สอ.มช. ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่สละเวลาและ

ใหความรวมมือตอบแบบสอบถามเพื่อนําไปสูการพัฒนา

คุณภาพการใหบริการแกสมาชิกตอไป

ขอความรวมมือสมาชิกตอบแบบสอบถาม

ตอบแบบสอบถามวันนี้ถึง

 31 สิงหาคม 2562
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สาร

ประธานกรรมการดําเนินการ

 ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล)

ประธานกรรมการดําเนินการ

 ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล)

เรียน สมาชิก สอ.มช.
 ผมไดไปอานบทความและขอความจาก LINE ที่เพื่อนสงมาใหอาน เห็นวามี 
สาระที่นาสนใจจึงไดเก็บความและเสริมความเห็นในประเด็นที่นาจะเปนประโยชนตอ
เพื่อนสมาชิกทุกทาน จึงขอนํามาเลาสูกันฟง ดังนี้
 ในชวง 10 ปที่ผานมา หนี้ครัวเรือนปรับสูงขึ้นมาก ถึงขั้นอยูในอันดับตนๆ 
ของภูมิภาคอาเซียน และผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ปวย อึ๊งภากรณ ชี้วา 
“คนไทยเปนหนี้เร็วขึ้น มากขึ้น นานขึ้น” กลาวคือ เริ่มเปนหนี้ตั้งแตอายุยังนอย เมื่อ
เขาสูวัยเกษียณอายุยอดหนี้ลดลงไมมาก ซึ่งสะทอนใหถึง “ปญหาหนี้สินเกินตัว” เรื่อง
นี้กระทบถึงระดับชาติเพราะภาคครัวเรือนเปนหนวยเศรษฐกิจรากฐานที่มีความสําคัญ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะคนที่มีปญหาหนี้สินมักจะมีความเครียด 
ทําใหทํางานไดไมเต็มศักยภาพ นําไปสูปญหาเรื่องผลิตภาพทั้งในระดับบริษัทและใน
ระดับประเทศ ปญหาหนี้ครัวเรือนเปนปญหาเชิงโครงสรางของประเทศที่ตองไดรับ
การแกไข ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตองดําเนินการรวมกันในการแกปญหา โดยเฉพาะ 
ระยะกอนกอหนี้ 
 เพื่อเปนการปองกันการกอหนี้โดยไมจําเปนหนวยงานที่สมาชิกสังกัดและ
สอ.มช. ควรเสริมสรางความรูและวินัยทางการเงิน โดยเฉพาะพนักงานใหม ยิ่งไปกวา
นั้น ควรตองใหความรูแกบุตรหลานของสมาชิกที่เปนเยาวชนและอยูในวัยทํางานเพื่อ
ลดความเสี่ยงการเกิดปญหาหนี้สิน และเปนการเตรียมความพรอมทางการเงินรองรับ
การดําเนินชีวิตหลังเกษียณอายุ 
 เรื่องที่นาเตรียมรับมืออีกเรื่อง คือภาวะเศรษฐกิจในอนาคต จากการวิเคราะห
ขาวเศรษฐกิจหลายแหลงและการพยากรณเศรษฐกิจโลกจากผูรูหลายทาน สิ่งหนึ่งที่
พูดตรงกันคือ ป 2020 จะเกิดปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก นักวิชาการบางทานถึงกับบอก
วาระดับความรุนแรง ถึงขั้นเปน..Supernova Crisis แมวาเรื่องนี้เปนเรื่องคาดเดาที่แชร
กันใน LINE มาพักหนึ่ง อาจจะเกิดหรือไมก็ได แตเราก็ไมควรประมาท สาเหตุหลักที่
อาจจะนําไปสูวิกฤตเศรษฐกิจ คือ American Great Again ของสหรัฐฯ ซึ่งนโยบายเห็น
แกไดจะทําใหสมดุลโลกเปลี่ยนไป  สงครามการคาระหวางจีนกับสหรัฐฯ กําลังจะสราง
ผลกระทบกับประเทศตางๆ ปญหาการลมละลายบางประเทศใน ยูโรโซน จะลุกลาม
เหมือนเหตุการณตมยํากุง เพราะการอัดเม็ดเงินเพื่อพยุงเศรษฐกิจของยุโรปกําลัง
หมดแรง หากเหตุการณเปนไปอยางนี้ประเทศที่อาจจะประสบปญหาทางเศรษฐกิจ
รุนแรง คือ 1) ประเทศท่ีเนนการสงออกเปนหลัก เพราะเศรษฐกิจไมสามารถอยูไดดวย
ตัวเอง 2) ประเทศที่เนนประชานิยม โดยไมมีเปาหมาย ไมมีผลงอกเงยทางเศรษฐกิจ                   
3) ประเทศที่มีการกูและการลงทุนนั้นเกินตัว หากการลงทุนไมสรางรายได จะเกิดภาระ
หนี้มหาศาล อาจทําใหไมสามารถชําระหนี้ไดในอนาคต ภาวะ”ลมละลาย”คือหายนะที่
ตามมา สมาชิก สอ.มช. ควรเตรียมตัวอยางไร....? ถายังคิดอะไรไมออก สิ่งควรทําคือ 
ลดหนี้สินลง โดยเฉพาะทรัพยที่ยังติดเงินกูธนาคาร เพราะดอกเบี้ยขาขึ้น นากลัวกวาที่
คิด อยาลงทุนใหม ถาไมแนใจวามันจะไดผลตอบแทนแบบยั่งยืน...อยาโลภจนขาดสติ / 
ลดคาใชจายที่ไมจําเปนลง...กินนอยลง...อยูอยางพอเพียง 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 

ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 



ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช. 3

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 

          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

 สมาชิกที่ถอนเงิน 400,000 บาท ขึ้นไป สหกรณจะจายเปนเช็ค ดังนั้นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และสมาชิกได

รับเช็คธนาคารตามที่ระบุไว ขอสมาชิกติดตองานการเงินดวยตนเองลวงหนาพรอมยื่นเอกสารใบถอน เพื่อที่สหกรณ

                            จะไดดําเนินการนําเช็คใหผูมีอํานาจลงนาม เนื่องจากตามระเบียบสหกรณกําหนดเงิื่อนไขการสั่ง

                          จายเช็คไวดังนี้

  - วงเงินไมเกิน 500,000 บาท ตองมีผูมีอํานาจลงนามรวมกัน 2 คน (ผูจัดการและกรรมการ)

  - วงเงินเกิน 500,000 บาท ตองมีผูมีอํานาจลงนามรวมกัน 3 คน (ผูจัดการ และกรรมการ 2 คน)

การถอนเงินเกิน 400,000 บาท 

ติดตองานการเงิน    สํานักงานใหญ โทรฯ 053943651-4 ตอ 104-106

    สาขาสวนดอก โทรฯ 053-935586 ตอ 13    สาขาสวนดอก โทรฯ 053-935586 ตอ 13

เงินกูสําหรับสมาชิกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
(พนักงานสวนงาน) พ.ศ.2562

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานสวนงาน) ที ่ปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัยเชียงใหมมาไมนอยกวา            ปและ

เปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวา                 ปตอเนื่อง 

สามารถกูสามัญ/กูพิเศษโดยใชอสังหาริมทรัพยคําประกันไดไม

เกิน 50 เทาของเงินเดือนหรือสูงสุดไมเกิน 1,200,000 บาท 

ในมหาวิทยาลัยเชียงใหมมาไมนอยกวา            ปและ

เปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวา                 ปตอเนื่อง 

กรณีใชบุคคลคําประกัน ใหกูไดไมเกิน 15 เทา

ของเงินไดรายเดือน วงเงินกูสูงสุด 100,000 บาท  

    สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานสวนงาน) 

ที่เปน สมาชิกสหกรณนอยกวา 3 ป สามารถกูสามัญ

โดยใชเงินฝากหรือทุนเรือนหุนเปนหลักประกัน 

กรณีใชบุคคลคําประกัน ใหกูไดไมเกิน 15 เทา

ของเงินไดรายเดือน วงเงินกูสูงสุด 

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
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด (สอ.มช.) รวมกับ คณะการสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโครงการอบรมเสริมทักษะ หัวขอ “ถายภาพดวยสมารทโฟน 

สําหรับรุนใหญ หัวใจฟรุงฟริ้ง” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม MCB ชั้น 

4 หอง 2405 คณะการสื่อสารมวลชน มช. โดยมี รศ.ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ กรรมการ

ศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ กลาวเปดโครงการ มีสมาชิกเขารวมโครงการ 68 คน

รศ.ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ

สอ.มช. เปนเพียงสื่อกลางในการประชาสัมพันธ ไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ

กับการจําหนายโครงการจัดสรรดังกลาว

ภาพโครงการพบปะเจาหนาที่การเงิน

และเจาหนาที่บริหารงานบุคคล

โครงการอบรมเสริมทักษะ หัวขอ “ถายภาพดวยสมารทโฟน สําหรับรุนใหญ หัวใจฟรุงฟริ้ง”

สอ.มช.จัดโครงการพบปะเจาหนาที่การเงินและ
เจาหนาที่บริหารงานบุคคลคณะและหนวยงานในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม เมื่อวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2562 โดยนําบุคลากร
ไปลองเรือจาก ทากอ จังหวัดลําพูนไปถึงเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
ระหวางลองเรือมีการเสวนาเรื่อง “การมีสาวนรวมของหนวยงาน 
เพื่อ สอ.มช.” มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 72 คน

คุณกรกต ชางพาน วิทยากร 


