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        ตามที� สอ.มช. ได้ยกเลิกการพมิพใ์บเสรจ็รบัเงินของ
สมาชกิที�ปฏิบติังานใน มช. ตั�งแต่เดือนกรกฎาคม 2562
เป�นต้นมา  แต่ยงัคงพมิพใ์บเสรจ็รบัเงินใหส้มาชิกเดิม 
 (สมาชกิเกษียณราชการ) นั�น 
    เนื�องจากป�จจุบนัสมาชกิสามารถดขูอ้มูลใบเสรจ็รบัเงิน
ของตนเองได้ผา่นทางเว็บไซต์ ระบบออนไลน ์ CMU COOP
Application   ซึ�งสะดวกและรวดเรว็กว่า   เพื�อเป�นการลดค่า
ใชจ่้ายในการดําเนนิการ และลดการใชก้ระดาษ  สอ.มช. จึง
ได้ยกเลิกการพมิพใ์บเสรจ็รบัเงินประจําเดือนสาํหรบัสมาชกิ
สหกรณท์กุประเภท ตั�งแต่เดือนสงิหาคม 2563 เป�นต้นไป 

     

หนา้ 1     1. วันเฉลิมพระชนมพรรษา   
2. ประกาศแจ้งยกเลิกการพมิพ์ใบเสร็จ 
3. สอ.มช.เป�ดใหกู้ฉ้กุเฉินเงินป�นผล

หนา้ 2     1. สารจากประธานกรรมการ     
                2.  ตารางอัตราดอกเบี�ยเงินฝาก-เงินกู้
หนา้ 3     1. หลักเกณฑ์การกูฉ้กุเฉิน"เงินป�นผล"  
                2. ขา่วจากสมาคม สส.สอ.มช.
หนา้ 4     1. สอ.มช. จะยกเลิกการพิมพ ์และสง่ขา่วสาร  

2. ภาพกิจกรรม สอ.มช. 

สารบัญ

    สอ.มช.ยกเลกิการพมิพ์
ใบเสร็จประจําเดอืนสาํหรับ

สมาชกิเดมิ  สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันป�หลวง
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ประกาศ!!

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จํากดั

เนื�องในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ด้วยเกลา้ดว้ยกระหม่อมขอเดชะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ตั�งแต ่4 ส.ค.63 - 15 ม.ค.64

ป�ที�  21  ฉบับที�  8 ประจําเดือน สิงหาคม 2563
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ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขา้พระพุทธเจ้า

เรียน  สมาชิกเพื�อทราบ

สําหรับ  สมาชิกเดิม จะได้รับใบเสร็จรับเงินประจําเดือน
กรกฎาคม 2563 เป�นเดือนสุดท้าย สมาชิกรายใดมีความ
ประสงค์จะขอใบเสร็จรับเงิน ให้ติดต่อขอรับที�งานการ
เงิน สอ.มช. ทั�ง 2 แห่ง ตั�งแต่วันเป�ดทําการที�สองของทุก
เดือน



          ประเภท/วงเงินฝาก                 ดอกเบี�ย

เงินฝากออมทรัพย์ (ทุกวงเงิน)

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
-ฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท
-ฝากเกิน 1 ล้าน แต่ไม่เกิน 3 ล้าน
-ฝากเกิน 3 ล้าน แต่ไม่เกิน 5 ล้าน
-ฝากเกิน 5 ล้านขึ�นไป

เงินฝากสะสมทรัพย์

1.00

1.25
1.30
1.35
1.40

3.80

           ยอดฝาก                    ดอกเบี�ย

เงินฝากประจํา 3 เดือน
-ยอดฝากไม่ถึง 5 แสนบาท
-ยอดฝากตั�งแต่ 5 แสนแต่ไม่ถึง 1 ล้าน
-ยอดฝากตั�งแต่ 1  ล้านบาทขึ�นไป
เงินฝากประจํา 6 เดือน
-ยอดฝากไม่ถึง 5 แสนบาท
-ยอดฝากตั�งแต่ 5 แสนแต่ไม่ถึง 1 ล้าน
-ยอดฝากตั�งแต่ 1  ล้านบาทขึ�นไป
เงินฝากประจํา 12 เดือน
-ยอดฝากไม่ถึง 5 แสนบาท
-ยอดฝากตั�งแต่ 5 แสนแต่ไม่ถึง 1 ล้าน
-ยอดฝากตั�งแต่ 1  ล้านบาทขึ�นไป

1.60
1.70
1.80

1.70
1.80
1.90

1.80
1.90
2.00

       ประเภทเงินกู้                     ดอกเบี�ย

เงินกู้เพื�อเหตุฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ
เงินกู้สามัญเพื�อการศึกษา
เงินกู้สามัญหรือพิเศษ
  -ใช้ทุนเรือนหุ้นคํ�าประกัน
  -ใช้อสังหาริมทรัพย์คํ�าประกัน
  -ใช้เงินฝากคํ�าประกัน
เงินกู้โครงการพิเศษเพื�อการเคหะฯ

5.95
5.95
3.95

5.55
5.45
4.30
5.05
(คงที�3ป�)

เรียน สมาชิกที�เคารพทกุท่าน

       ป�จจุบนั การประชาสมัพนัธผ์า่นสื�อสงัคมออนไลน ์มบีทบาท
ความสําคัญ และมอิีทธพิลอยา่งยิ�งต่อหนว่ยงานหรอืองค์กรต่างๆ
ไมว่่าจะภาครัฐ หรือภาคเอกชน  ซึ�งสื�อดังกล่าวมคีณุสมบติัที�โดด
เด่น มคีวามสะดวก รวดเรว็ สามารถสื�อสารได้ทุกที�ทุกเวลา และที�
สาํคัญลดต้นทนุค่าใช้จ่ายในการดําเนินการด้วย  สอ.มช.ได้นาํ
เทคโนโลยีการสื�อสารที�เรยีกว่า "สื�อสงัคมออนไลน"์ มาใช้
สนับสนุนงานประชาสมัพนัธส์ื�อสารกับสมาชกิหลายชอ่งทาง เชน่
แอพพลิเคชั�น(App.) เว็บไซต์(website) เฟชบุค๊ (facebook) และ
ไลน์ (Line)   เพื�อให้ระบบการสื�อสารออนไลน์ของ สอ.มช. มี
ประโยชน์สูงสดุ คณะกรรมการดําเนินการ ในคราวประชุมประจํา
เดือนกรกฎาคมที�ผา่นมา จึงมมีติให้ยกเลิกการพมิพใ์บเสรจ็รบัเงิน
ในรูปเอกสารสาํหรับสมาชกิทุกประเภท ตั�งแต่เดือนสงิหาคม
2563 เป�นต้นไป  โดย สอ.มช. จะออกใบเสร็จประจําเดือนในรูป
แบบอิเลคทรอนิกสแ์ทน  สมาชกิสามารถดใูบเสรจ็รบัเงินของ
ตนเองผา่นระบบออนไลน์  CMU COOP Application ได้ทันที 

   สําหรับสมาชกิเดิมที�เคยได้รับใบเสร็จที�สง่ไปใหท้างไปรษณยี์
เดือนสงิหาคมนี�จะเป�นเดือนสดุท้ายที�ท่านจะได้รับใบเสรจ็รบัเงิน
ของเดือนกรกฎาคม 2563 แนบมาพรอ้มขา่วสาร สอ.มช. และ
นอกจากนั�น ตั�งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 จะยกเลิกการพมิพ์
ขา่วสาร สอ.มช. ต่อไป

    เพื�อสทิธปิระโยชนข์องทุกท่าน จึงขอประชาสมัพนัธ์ใหส้มาชกิ
ที�ยังไมไ่ด้ลงทะเบียนใชบ้ริการสื�อสงัคมออนไลน์ ใหร้บีลงทะเบยีน
ใชบ้ริการทกุชอ่งทางที� สอ.มช.มนีะครับ

 ท้ายนี� ผมขอแสดงความยนิดีกับสมาชกิที�รอคอยเงินกู้
ฉุกเฉิน"เงินป�นผล"  ป�นี� เริ�มเป�ดให้ยื�นกู้ ตั�งแต่วันที� 4 สงิหาคม
2563 เป�นต้นไป จนถึงวันที� 15 มกราคม 2564  

      ขอแสดงความนบัถือ

(รองศาสตราจารย ์ดร.ธเนศ   ศรวิีชยัลําพนัธ)์
  ประธานกรรมการดําเนนิการ

อัตราดอกเบี�ยเงินฝากประจํา

อัตราดอกเบี�ยเงินกู้
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มีผลตั�งแต่วันที� 25 พฤษภาคม 2563

มีผลตั�งแต่วันที� 25 พฤษภาคม 2563

มีผลตั�งแต่วันที� 26 พฤษภาคม 2563

สาร
ประธานกรรมการ

อัตราดอกเบี�ยเงินฝากสาร
ประธานกรรมการ



        ตามมติที�ประชุมใหญส่ามญัประจําป� 2561 เมื�อวันที� 15
มนีาคม 2562 กําหนดว่าหากสมาคมฯ มสีมาชกิเกิน 10,100 คน
ใหเ้รยีกเก็บเงินสงเคราะหศ์พละ 20 บาท (ยี�สบิบาทถ้วน) ตาม
ยอดจํานวนผูเ้สยีชวิีตจรงิในแต่ละเดือน และใหห้กัเงินสงเคราะห์
เพื�อเป�นค่าใชจ่้ายในการดําเนนิงานของสมาคมฯ ในอัตรารอ้ยละ
4 ของเงินสงเคราะหที์�เรยีกเก็บทั�งนี� มผีลบงัคับใชตั้�งแต่เดือนถัด
จากที�สมาคมฯ มสีมาชกิครบ 10,100 คน นั�น  (ณ วันที� 31 ก.ค. 
63  มสีมาชกิ จํานวน 10,086 คน)
        คาดว่าในเดือน ก.ย. 63  จํานวนสมาชกิสมาคมฯ อาจจะ
เพิ�มขึ�นและเกิน 10,100 คน เพื�อใหเ้ป�นไปตามมติที�ประชุมใหญ่
สมาคมฯ จึงจะต้องมกีารเปลี�ยนแปลงดังนี�   

1. เรยีกเก็บเงินสงเคราะหศ์พ ๆ ละ 20 บาท 
    (เดิมศพละ 25 บาท)

     2. สมาคมฯ จะหกัเงินไว้เป�นค่าใชจ่้ายในการดําเนนิงานของ
สมาคมฯ ในอัตรารอ้ยละ 4 ของเงินสงเคราะหที์�เรยีกเก็บได้ 
   
   ติดตามขา่วสารจาก สส.สอ.มช. หรอืโทร 053943652 ต่อ 120

ข่าวสาร สอ.มช.หน้า 3

เงินสงเคราะหศ์พเดอืนประจาํเดอืนสงิหาคม 63 

อัตราเดิมเก็บ ศพละ 25 บาท อัตราเดิม



โครงการอบรม        สอ.มช.จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที� ประจําป� 2563  เรื�อง"การสื�อสารเพื�องานสําเรจ็" เมื�อวันเสาร-์
อาทิตย์ที� 18-19 กรกฎาคม 2563 ณ เดอะแกรนด์ โมรอค โฮเทล อ.แม่รมิ จ.เชยีงใหม่  มีวัตถุประสงค์
เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถสื�อสารกับคนอื�น และใชรู้ปแบบการสื�อสารให้ตรงกับการรบัรูข้องผู้
ฟ�ง เพื�อเพิ�มประสิทธภิาพในการสื�อสาร สรา้งความสัมพันธท์ี�ดีกับเพื�อนรว่มงาน นําไปสู่การทาํงานที�มี
ประสิทธภิาพ โดยมี ดร.พนมพร  เฉลิมวรรณ์ รองประธานกรรมการหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอาจารย์วิรวัฒน์  ญาณวุฒิ วิทยากรพิเศษด้าน Facilitator & Trainer เป�น
วิทยากร 

เจ้าหน้าที�
สอ.มช.

ประจําป� 63
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มอบเงนิ
ช่วยเหลอื
สมาชิก รองศาสตราจารย์ นพ.อํานาจ อยู่สุข

ประธานคณะกรรมการศึกษา สวัสดิการและ
ประชาสัมพันธ์ และนางบุษบา ใจจันทร์ รอง
ผู้จัดการ มอบเงินชว่ยเหลือสมาชกิที�ประสบ
ภัยอุบัติภัย (น�าป�าไหลหลากทะลักเข้าบ้าน)
เมื�อวันที� 4 สิงหาคม 2563  ณ สํานักงาน
สอ.มช.

สอ.มช.จะ ยกเลกิการพิมพ์
ข่าวสาร สอ.มช. ประจาํเดอืน

ส่งให้สมาชิกเดมิ และ
หน่วยงานตา่งๆ  ในสังกดั มช. 
ตั�งแต ่เดอืนพฤศจกิายน 2563

เป�นตน้ไปนะคะ  
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ข่าวสารจาก 
สอ.มช.ผา่น
สื�อออนไลน์

สอ.มช.มอบเงนิชว่ยหลือสมาชกิ
กรณีประสบอุบัติภัย


