
มุทิตาจิตมุทิตาจิต
สมาชิกผูเกษียณอายุราชการสมาชิกผูเกษียณอายุราชการ  

ประจําป ๒๕๖๓ประจําป ๒๕๖๓  

ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหมณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

  1) ผู้กู้ทีมีอายุเป�นสมาชิกตั�งแต่ 1 เดือนขึ�นไป ให้กู้ได้ไม่เกินทุนเร �อนหุ้น
และหร �อไม่เกินร้อยละ 90 ของจํานวนเงินฝากที�มีอยู่ในสหกรณ์  ผ่อนชําระ
ไม่เกิน 360 งวด โดยไม่จํากัดอายุผู้กู้
   2) ผู้กู้ที�มีอายุการเป�นสมาชิกตั�งแต่ 6 เดือนขึ�นไป ให้กู้ได้ไม่เกินจํานวน
60 เท่าของเงินได้รายเดือน วงเงินกู้ไม่เกินจํานวน 2.5 ล้านบาท ผ่อนชําระ
ไม่เกิน 360 งวด  
    ทั�งนี� ผู้กู้ตามข้อ 2 ต้องมีทุนเร �อนหุ้นในวนัที�ยื�นกู้ไม่น้อยกวา่อัตราร้อยละ
10 ของจํานวนเงินที�ขอกู้ ในกรณีที�ผู้กู้มีทุนเร �อนหุ้นไม่ถึงจํานวนร้อยละตาม
ที�กําหนด ให้สามารถซื�อหุ้นเพิ�มได้ตามจํานวนร้อยละที�กําหนดวงเงินในการกู้
    3) กรณีใช้บุคคลคํ�าประกัน ถ้าวงเงินกู้เกินกวา่ 2 ล้านบาท ต้องใช้ผู้คํ�า
ประกันอย่างน้อย 4 คน และผู้คํ�าประกันคนหนึ�งจะคํ�าประกันเงินกู้ให้บุคคล
อื�นได้ไม่เกิน 4 คน
    4) กรณีใช้หลักทรัพย์เป�นหลักประกันเงินกู้ ใช้เกณฑ์การประเมินราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที�ดินที�เร �ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมของสํานักงานที�ดินจังหวดั 
    5) ผู้กู้ต้องยื�นคําขอและทําสัญญาเงินกู้ตามแบบที�สหกรณ์กําหนด 

     คณะกรรมการดําเนินการ
ในคราวประชุมครั�งที� 12/2563
เมื�อวนัที� 28 สิงหาคม 2563 มี
มติให้ขยายวงเงินกู้สามัญจาก
เดิมกู้สูงสุดได้ 2 ล้านบาท ขยาย
เป�น 2.5 ล้านบาท ทั�งนี� มีผล
ตั�งแต่วนัที� 2 กันยายน 2563 
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้
สามัญนี�สําหรับสมาชิกสามัญที�มี
คุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์
ข้อ 34(1)((1.1)-(1.5)) มีดังนี�  

สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัดสอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด  
ขอเชิญสมาชิกผูเกษียณรวมงานขอเชิญสมาชิกผูเกษียณรวมงาน

วันเสารที่วันเสารที่    ๓๓    ตุลาคม ๒๕๖๓ตุลาคม ๒๕๖๓  

รับสมัครกรรมการรับสมัครกรรมการ

รายละเอียดการรับสมัคร (อ่านต่อที�หน้า 3)

สอ.มช. ขยายวงเงินกู้สามญั 

หลักประกันเงินกู้ และหลักเกณฑ์อื�น
ให้เป�นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ ประจําป� 2563

รับสมัครกรรมการรับสมัครกรรมการ
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  สอ.มช.ขอเชิญสมาชิกสามัญที�ประสงค์เข้าร่วมบร �หารงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาว �ทยาลัยเชียงใหม่ จํากัด สมัครเข้า
รับการสรรหาเพื�อเลือกตั�งเป�นคณะกรรมการดําเนินการ

รับสมัคร ระหว่างรับสมัคร ระหว่างรับสมัคร ระหว่าง
วันที� 8-25 กันยายน 2563วันที� 8-25 กันยายน 2563วันที� 8-25 กันยายน 2563

     สมาชิกสามัญที�สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที�
งานธุรการ สํานักงาน สอ.มช. หร �อ สาขาสวนดอก
หร �อดาวน์โหลดใบสมัครได้ที�เวบ็ไซต์ของสหกรณ์

www.savingscmu.or.th



       เขา้สูเ่ดอืนกนัยายนกนัแลว้ เดอืนนี�สง่ทา้ยวยัเกษยีณอายรุาชการครบ
60 ป�ของสมาชิกหลาย ๆ ทา่น ที�ตอ้งถงึเวลาถอดหวัโขนออกไปดาํเนินชีวติ
อยูกั่บลกูกบัหลานที�บา้น วถิชีีวติใหมห่ลงัเกษยีณอายรุาชการ ถอืเป�นช่วง
ของการเปลี�ยนผา่นเขา้สูก่ารใช้ชีวติใหมท่ี�แตกตา่งกับการอยูใ่นชีวติราชการ
อยา่งสิ�นเชิงที�คนวยัเกษยีณจะตอ้งเผชิญกบัความเป�นจรงิของสงัคมไทยใน
ป�จจุบนัก็คอืโครงสรา้งทางสงัคมแปรเปลี�ยนไป จากที�เคยอยูร่วมกนัเป�น
ครอบครวัใหญก่ก็ลายเป�นอยูแ่บบครอบครวัเดี�ยวต่างคนตา่งอยูกั่นมากขึ�น
ทาํใหผู้ส้งูอายสุว่นใหญม่แีนวโน้มที�จะตอ้งอยูต่ามลาํพงั  ดงันั�น การดแูล
ตนเองจึงเป�นสิ�งสาํคญั วธิทีี�ดทีี�สดุคอืดแูลสขุภาพ กนิให้น้อย รบัประทาน
เฉพาะอาหารที�มปีระโยชน์มสีาระกบัรา่งกาย คอือาหารที�มสีารอาหารหลกั
ครบ 5 หมู ่ เคลื�อนไหวใหเ้ยอะ มคีวามสขุกบัชีวติ อยา่วิตกกบัอนาคตที�ยงัมา
ไมถึ่ง  ในโอกาสสาํคญันี� เพื�อเป�นการแสดงมทุติาจติ และแทนคาํขอบคณุแก่
สมาชิกผูเ้กษยีณทกุทา่นที�มคีวามวริยิะอตุสาหะทาํงาน และเป�นสมาชิก
สหกรณ์จนกระทั�งเกษยีณอายรุาชการ  สหกรณ์ฯ จงึไดกํ้าหนดจัดงาน
"มทุติาจิตสมาชิกผูเ้กษยีณอายรุาชการ" ประจาํป� 2563 ขึ�น ในวนัเสารท์ี� 3
ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
      
     เดอืนนี�มเีรื�องสาํคญัที�เวยีนมาครบอกีวาระ นั�นคอืการสรรหากรรมการ
ดาํเนินการแทนกรรมการที�จะหมดวาระในเดอืนกมุภาพนธ ์ 2564  จาํนวน 3
คน จาก 2 กลุม่งาน  จงึขอเชิญชวนสมาชิกสามญัที�มคีวามสนใจดา้นงาน
สหกรณ์ไดส้มคัรเขา้รบัการสรรหา เพื�อเป�นตวัแทนของสมาชิกเขา้มาช่วยกัน
บรหิารงานสหกรณ์ของพวกเราใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าตอ่ไป ดรูายละเอยีด
หลกัเกณฑ์ และวธิกีารสมคัร ในหน้าถดัไปนะครบั
 
      นอกจากนี�ยงัมขีา่วดนํีามาฝากสาํหรบัสมาชิกที�มคีวามจําเป�นต้องใช้เงิน 
 ขณะนี�สหกรณ์ฯ ไดข้ยายวงเงนิกูส้ามญัจากเดมิกู้ไดส้งูสดุ 2 ลา้นบาท เป�น
2.5 ลา้นบาทเลยทเีดยีว  ทั�งนี� เป�นไปตามประกาศหลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิกู้
สามญั พ.ศ. 2563  ฉบบัลงวนัที�  2  กนัยายน 2563  นะครบั
   
         ทา้ยนี� ผมขอฝากสมาชิกที�ยงัไมไ่ดโ้หลด Application  และเป�นเพื�อน
ทาง LINE Official กบัสหกรณ์ฯ กข็อใหส้มคัรใช้บรกิารนะครบั เพื�อความ
สะดวก  รวดเรว็ และจะไดไ้มพ่ลาดขา่วสารจากสหกรณ์ 

          

รองศาสตราจารย ์ดร.ธเนศ  ศรวีชัิยลาํพนัธ์
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม ่จํากดั

เรยีน สมาชิกที�เคารพทกุทา่น

ขอแสดงความนับถอื
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     รศ.ดร.ธเนศ  ศร �ว �ชัยลําพันธ์ ประธานกรรมการ, นายวสุ  ละอองศร � กรรมการและเลขานุการ และฝ�ายจัดการ
มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกที�ประสบวาตภัย และอุทกภัย ที�เกิดขึ�นในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 ที�ผ่านมา  
เมื�อวนัที� 2 กันยายน 2563 ณ สํานักงาน สอ.มช.

มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกมอบเงินช่วยเหลือสมาชิก
กรณีประสบอุบัติภัยกรณีประสบอุบัติภัยกรณีประสบอุบัติภัย

      นายวราวธุนายวราวธุ    อภิวงค์ อภิวงค์ ประธานคณะกรรมการสรรหา สอ.มช. และคณะประธานคณะกรรมการสรรหา สอ.มช. และคณะ
กรรมกรรมการสรรหา (ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด มช. จํานวน 29 คน)กรรมกรรมการสรรหา (ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด มช. จํานวน 29 คน)    
ประชุมเมื�อวนัอังคารที� 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั�น 3 สํานักงานประชุมเมื�อวนัอังคารที� 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั�น 3 สํานักงาน
สอ.มช. เพื�อกําหนดหลักเกณฑ์ ว �ธีการสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณ์สอ.มช. เพื�อกําหนดหลักเกณฑ์ ว �ธีการสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณ์  
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ประชุมคณะกรรมการสรรหาประชุมคณะกรรมการสรรหาประชุมคณะกรรมการสรรหา

นายวราวุธ  อภิวงค์
ประธานกรรมการสรรหา


