
ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช. 1ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช. 1

ปที่ 20 ฉบับที่ 12 

เดือนธันวาคม 2562

หนา1 
1. สอ.มช. ไดรับการจัดมาตราฐานสหกรณในระดับดีเลิศ
2. รับสมัครผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
3. ถุงผารักษโลก
4. ขอเชิญเขารวมประชุมใหญฯ

หนา2 
1. สารจากประธานกรรมการ
2. อัตราดอกเบี้ยเงินกูและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

หนา3 
1. เงินกูสามัญโครงการพิเศษเพื่อเปนสวัสดิการแกสมาชิก
2. กูฉุกเฉินจากเงินปนผล
3. มอบเงินสนับสนุน มช.
4. ภาพกิจกรรมโครงการพบปะสมาชิกฯ

หนา 4
1. สมาชิกเดิมกูฉุกเฉินได 2 เทาของเงินเดือน
2. เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 
3. คํานวณดอกเบี้ยเงินกูระหวางสอ.มช. และสถาบันการเงินอื่นๆ
4. กูพิเศษกับ สอ.มช. ตางกับสถาบันการเงินอื่นอยางไร

สารบัญขาว

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 

ไดรับการจัดมาตราฐานสหกรณ ประจําป 2562 

                     ในระดับ

โดย   กรมสงเสริมสหกรณ

ไดรับการจัดมาตราฐานสหกรณ ประจําป 2562 ไดรับการจัดมาตราฐานสหกรณ ประจําป 2562 

ในระดับในระดับ
ดีเลิศ

ประชุมใหญสามัญประจําป 2562
ในวันศุกรที่ 7 กุมภาพันธ 2563

เวลา 13.00 น. ณ สํานักบริการวิชาการ มช. 

(เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) 

สมาชิกที่เขารวมประชุมใหญ

จะไดรับขาวสาร 1 ถุง

และลุนรับเงินสดหลายรางวัล

สอ.มช. ขยายเวลาเปดบัญชีรับถุงผารักษโลก 

CMU COOP SAY NO TO PLASTIC BAG 

เมื่อเปดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย

หรือบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยเกษียณสุข

ยอดเงินฝากตั้งแต 500 บาท ขึ้นไป 
ขยายเวลาถึง 27 ธันวาคม 2562

ถุงผารักษโลก CMU COOP SAY NO TO PLASTIC BAG

สอ.มช. ขยายเวลาเปดบัญชีรับถุงผารักษโลก 

CMU COOP SAY NO TO PLASTIC BAG 

หรือบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยเกษียณสุข

รับสมัครผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2563

           สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด เปด

รับสมัครสมาชิก หรือบุคคลภายนอก เพื่อเขารับเลือกตั้งเปน   

ผูตรวจสอบกิจการ...

ดานการเงินการบัญชีและงบประมาณ จํานวน 1 คน

ดานบริหารและปฏิบัติการ จํานวน 1 คน

รับสมัครตั้งแตบัดนี้ – 3 มกราคม 2563
เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานธุรการ โทรฯ 053-943651-4 ตอ 112งานธุรการ โทรฯ 053-943651-4 ตอ 112งานธุรการ โทรฯ 053-943651-4 ตอ 112
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สาร

ประธานกรรมการดําเนินการ

 ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล)

ประธานกรรมการดําเนินการ

(รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

เรียน สมาชิก สอ.มช. 

 วิธีนับเดือนแบบสากล มกราคมถึงเดือนธันวาคม โดยถือ   

กําหนดตําแหนงดวงอาทิตยเปนหลักนั้นเปนการนับเดือนทางสุริยคติ 

ธันวาคมเปนเดือนสุดทายของป จากนี้เริ่มเดือนมกราคมใหมเปนป

ใหม 

 เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ในนาม

คณะกรรมการดําเนินการ และเจาหนาที่ สอ.มช.  ผมขออํานวยพร

ใหทานสมาชิกทั้งหลายจงมีความสุข สดชื่น หากจะตองเจอะเจอ

ความทุกขก็ขอใหมีจิตอันสงบ มีสติ ไมเรารอนไปกับทุกขที่เจอ ขอ

ใหทานมีสุขภาพแข็งแรง หากตองพบเจอกับความเจ็บปวยเพราะ

สังขารนั้นไมเที่ยง ขอใหทานมีจิตใจที่เขมแข็งไมปวยตามรางกาย ขอ

ใหทานจําเริญในทรัพยตามตนทุนที่ทานมีอยู เต็มอิ่มในจิตใจขางใน 

ไมทุรนทุรายใฝควาในสิ่งที่ไมมี ขอใหทานพบแตสิ่งดีๆ สมหวังในสิ่ง

ที่ปรารถนา หากตองพบพานกับเรื่องผิดหวังบาง ก็ขอใหมีขันติ มีสติ 

ผานพนเรื่องนั้นๆไปได
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มอบเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม

            รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการ

ดําเนินการ กรรมการ และฝายจัดการ เปนผูแทน สอ.มช. มอบ

เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 200,000 บาท เพ่ือ

สนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 100,000 บาท 

และสมทบทุนกองทุน 55 ป มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 

100,000 บาท โดยมี ศ.คลินิก.นพ.นิเวศน นันทจิต อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนผูรับมอบ เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 

2562 ณ หองรับรอง สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

เชียงใหม 

 สอ.มช. จัดโครงการพบปะสมาชิกและใหความรูดาน

การเงิน ในรูปแบบดินเนอรทอลค หัวขอ “การปรับตัวเขาสู

ธุรกรรมการเงินในยุคดิจิตัล” เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

ณ หองฮวดไฉ ภัตตาคารเจี่ยทงเฮง สาขาฟาฮาม อ.เมือง 

จ.เชียงใหม โดยไดรับเกียรติจากคุณนพรัตน วรสุข ผูอํานวย

การ ฝายพัฒนาผลิตภัณฑบริการเงินสดลูกคา บมจ.ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา มาบรรยายพิเศษ โดยมี ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ 

รองประธานกรรมการดําเนินการ และประธานกรรมการศึกษา 

สวัสดิการ และประชาสัมพันธ เปนประธานเปดโครงการ และมี 

ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค รองประธานกรรมการดําเนินการ และ

ประธานกรรมการเงินกู ใหเกียรติปดโครงการ

ภาพกิจกรรมโครงการพบปะสมาชิกและใหความรูดานการเงิน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

          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 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
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    กู้ฉุกเฉินจากเงินปันผล

ยื่นคําขอกู ้และทําสัญญาเงินกู ้

ตั ้งแต่วันนี ้ - 15 มกราคม 2563

          สมาชิกสหกรณที่ไมเคยขาดสงหุนในป 

2562 สามารถ กูในวงเงินไมเกิน 90% ของ

เงินปนผลที่ไดรับในปที่ผานมา อัตราดอกเบี้ย 

6.40% ตอป ผอนชําระเฉพาะดอกเบี้ยเปน

เงินงวดรายเดือน

 สําหรับเงินตนชําระทั้งจํานวนในวันที่

จายปนผลในเดือนกุมภาพันธ 2563

ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ 

ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงคคุณนพรัตน วรสุข 
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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

ตัวอยาง  คํานวณดอกเบี้ยเงินกู วงเงิน 1,000,000 บาท ระยะเวลาผอนชําระ 360 งวด 

สหกรณออมทรัพย มช.สถาบันการเงินอื่น

จายดอกเบี้ยจายเงินตนอัตราดอกเบี้ยปที่จายดอกเบี้ยจายเงินตนอัตราดอกเบี้ยปที่

-16,590.000.00%เดือน 1 - 36,251.425,998.332.50%เดือน 1 - 3

122,492.9243,293.504.62%เดือน 4 - 3668,765.6265,981.632.50%เดือน 4 - 36

733,143.40940,116.504.89%เดือน 37 - 360857,118.50928,020.045.67%เดือน 37 - 360

855,636.321,000,000.00รวม932,135.541,000,000.00รวม

คํานวณดอกเบี้ยเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะหเปรียบเทียบระหวางสหกรณและสถาบันการเงินอื่น 

*

เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย

เดือนที่ 1 - 3      สอ.มช. ถูกกวา 2.50%

เดือนที่ 4 - 36    สถาบันการเงินอื่น ถูกกวา 2.12%

เดือนที่ 37 - 360 สอ.มช. ถูกกวา 0.78%

  อัตราดอกเบ้ีย สอ.มช. หักเงินเฉล่ียคืนท่ี 12.00% 

แลว เม่ือกูเงินกับ สอ.มช.จะจายดอกเบ้ียนอยกวากูกับ

สถาบันการเงิน  76,499.22 บาท 

* 


