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ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

   เกษียณอายุราชการป�นี� ..
   สมาชกิต้องทําอยา่งไร  

เรื�องเด่นฉบับนี�

   สมาชกิผดินัดชาํระหนี�
   มีผลอยา่งไร



วันแม่แหง่ชาติ  เป�นอีกหนึ�งวันสาํคัญที�ทําใหเ้ราต้องหวนกลับมาระลึกถึงพระคณุของ แม่
ผูใ้ห้กําเนดิ แมผู่เ้ลี�ยงด ูรวมถึงแมข่องแผน่ดิน เพราะแมเ่ป�นบุคคลที�มีความสาํคัญมากที�สดุ
ในชีวิต คือ บุคลลผูใ้หชี้วิต ผูค้อยคุ้มครอง ผูม้อบความอบอุ่น แม ่ เปรยีบเสมือนรม่โพธิ�รม่
ไทรที�คอยปกป�องลกูๆ ใหอ้ยูอ่ยา่งรม่เยน็เป�นสขุ ตลอดจนคอยผลักดันใหล้กูเกิดความ
สาํเรจ็ในทกุๆ ด้าน   ทางราชการจะมกีารจัดงานวันแมอ่ยา่งยิ�งใหญใ่นทกุๆ ป� เพื�อเป�นการ
เทิดพระเกียรติคณุของสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ� พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี
พนัป�หลวง ในฐานะแมข่องแผน่ดิน พรอ้มกันนั�นก็ยงัมีการจัดงานประกาศเกียรติคณุเพื�อ
มอบรางวัล แมดี่เด่น ที�ปฏิบติัตนเป�นแบบอยา่งที�ดีของลกู รวมถึงแมค่นอื�นๆ ในแต่ละป�อีก
ด้วย

วันแม่แหง่ชาติ (Mother’s Day) แต่เดิมนั�น วันที� 12 สิงหาคม มิได้เป�น วันแมแ่หง่ชาติ อยา่ง
เชน่ในป�จจุบัน แต่ได้มีการกําหนดเอาวันที� 15 เมษายนของทุกๆ ป�เป�น วันแมแ่หง่ชาติ โดยเป�น
ไปตามมติของคณะรัฐมนตรีที�ได้ประกาศรับรองเอาไว้เมื�อวันที� 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช
2493   ต่อมาในป�พุทธศักราช 2519 ทางราชการได้เปลี�ยนแปลงวันแมใ่หม ่ โดยให้ถือว่าวัน
เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป�
หลวง ซึ�งก็คือวันที� 12 สิงหาคม เป�น "วันแมแ่หง่ชาติ" โดยได้เริ�มประกาศใช้เป�นครั�งแรกในป�
พุทธศักราช 2519 เป�นต้นมา

เนื�องจากปก

12 สงิหาคมของทกุป� เป�นวันสาํคัญวันหนึ�งของปวงชนชาวไทย เป�นวันคล้าย
วันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสริกิิติ� พระบรมราชนินีาถ พระบรม
ราชชนนพีนัป�หลวง ราชนิผีูท้รงงานหนักเพื�อพสกนิกรของพระองค์ในฐานะ 
 แมข่องแผน่ดิน และยงัถือว่าเป�นวัน "แมแ่หง่ชาติ"    

ความสาํคัญของวันแม่

นําพวงมาลัย ไปกราบแม ่ขอพร เพื�อความเป�นสิริมงคลแก่ชีวิต
ทําบุญตักบาตร และทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน์
รว่มงาน/จัดกิจกรรมต่างๆ จัดนิทรรศการ การประกวด เพื�อรําลึกถึงพระคุณแม่
ประดับไฟตามบ้านเรือน ประดับธงชาติ เพื�อเป�นการเฉลิมพระเกียรติ
รว่มจุดเทียนชัยถวายพระพร ที�สถานที�สําคัญของสว่นราชการในคืนวันที� 12 สิงหาคม

กิจกรรมในวันแม่

แมข่องแผน่ดิน

ขอขอบคณุ : http://event.sanook.com/day/motherday/
https://www.pptvhd36.com/news/สังคม/153793
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"รกัเอยรกัแม่
ลกูทดแทนรกัแท้ที�แมใ่ห้

เรง่พากเพยีรทําดีด้วยหัวใจ
ประกาศคณุแมไ่ว้ในแผน่ดิน"

คําขวัญวันแมแ่หง่ชาติ ประจําป� 2564 



สาร

     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  กาญจนการุณ)
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จํากัด 
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สารประธานกรรมการ

คําถามยอดฮิตจากสมาชิก. รายงานผลการดําเนินงาน กค.64 

เนื�องจากปก...แม่ของแผ่นดิน

เกษียณอายุฯ สมาชิกต้องทําอย่างไร

หน้า

จากประธานกรรมการดําเนินการ

สมาชิกผิดนัดชําระหนี� มีผลอย่างไร

      วันที� 12 สงิหาคม ของทกุป� เป�นอีกหนึ�งวันที�ชาวไทยใหค้วามสาํคัญของวัน
นี� เพราะเป�นวันแมแ่หง่ชาติ วันที�คนทํางานเอกชน และราชการได้หยุดงาน
รวมถึงนกัเรยีนนกัศกึษา เรยีกว่าหยุดกันทั�งประเทศเลยก็ว่าได้ เพราะวันนี�เป�น
วันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสริกิิติ� พระบรมราชนีินาถ พระบรม
ราชชนนพีนัป�หลวง  เป�นวันที�ลกูๆ จะได้แสดงความเคารพต่อแมข่องแผน่ดิน
และแมผู่ใ้หกํ้าเนดิ เพราะที�ผา่นมาหลายคนอาจจะไมค่่อยได้แสดงความรกักับ
แมเ่ท่าที�ควร วันที� 12 สงิหาคมนี� อาจจะทําให้เป�นวันเริ�มต้นบอกรกัแม ่ และ
มอบสิ�งดีๆใหกั้บแม ่แมเ้ป�นแค่เพยีงคําพดูดีๆ ก็ทําให้แมม่คีวามสขุแล้วนะครบั.. 

    เรื�องเด่นฉบบันี� ฝากถึงสมาชกิที�เกษียณอายุราชการในป�นี�เกี�ยวกับการรกัษา
สมาชกิภาพ ..สมาชกิจะต้องทําอยา่งไร?  และเรื�องที�สมาชกิสหกรณต้์องรู้
เกี�ยวกับการผดินดัชาํระหนี�..
  
  ท้ายเล่ม ผลการดําเนนิงาน สิ�นสดุ ณ 31 กรกฎาคม 2564 แมว่้าภาพรวม
เศรษฐกิจจะผนัผวนจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดที�เกิดขึ�น แต่สหกรณก็์ยัง
คงดําเนนิงานได้เกินเป�าหมายที�คาดไว้  อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการดําเนนิการ
ยงัคงยดึหลักการบรหิารความเสี�ยงเพื�อรกัษาสภาพคล่องและลงทนุอยา่งมั�นคง
และปลอดภัยมากที�สดุ

   สถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื�อโรคโควิด-19 ยงัทวีความรุนแรงอยา่งต่อ
เนื�อง โดยสว่นใหญพ่บการติดเชื�อกันเองภายในครอบครวั  จึงขอใหส้มาชกิ
ปฏิบติัตามมาตรการของทางการอยา่งเครง่ครดั ด้วยการเว้นระยะหา่ง หลีก
เลี�ยงการอยูใ่กล้ชิดกัน งดทานอาหารด้วยกัน ล้างมอืบอ่ย ๆ  และเลี�ยงการออก
ไปยงัสถานที�ที�มคีวามเสี�ยงนะครบั  

เรยีน สมาชิก สอ.มช.



ในเดือนสิงหาคม 2564 นี� สอ.มช.จะดําเนินการสง่
หนังสือ พร้อมเอกสารให้สมาชิกที�จะเกษียณอายุฯ
 ในป� 2564 ดังนี�
1) ขั�นตอนการกรอกข้อมูลออนไลน์
2) หนังสือยินยอมให้หักเงินบํานาญ /บําเหน็จรายเดือน
3) หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก 
4) ใบเพิ�มหุ้น/ลดหุ้น 

     1) อ่านรายละเอียดขั�นตอนการปฏิบัติให้เข้าใจก่อน
     2) กรอกแบบหนังสือยินยอมให้หักเงินบํานาญ/บําเหน็จรายเดือน
     3) กรอกแบบหนังสือยินยอมให้หักเงินฝาก (กรณีไมม่ีเงินบําเหน็จ/บํานาญ)
     4) สแกนหรือถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไฟล์นามสกุล PDF หรือ 
        นามสกุล JPEG  เพื�อแนบสง่ใน Google Form ต่อไป

1) สแกน QR-CODE เพื�อเข้า Google Form
  2) กรอกข้อมูลลง Google Form พร้อมแนบ
      เอกสารตามขั�นตอนให้ครบถ้วน เมื�อทํา 
      รายการแล้วกดสง่ สมาชิกจะได้รับ e-mail 
      ตอบกลับไปยัง e-mail ของสมาชิกทันที 

อายุราชการอายุราชการอายุราชการ
เกษียณเกษียณเกษียณ

สมาชกิต้องทําสมาชกิต้องทําสมาชกิต้องทําอยา่งไรอยา่งไรอยา่งไร

สมาชกิที�จะเกษียณอายุราชการ
จะได้รับหนงัสอืจากสหกรณ์

สมาชกิที�ได้รับหนงัสอื
และเอกสารเรียบร้อย

ประสงค์เป�น
สมาชกิ..ต่อไม่ไม่ไม่

ประสงค์เป�นสมาชกิ..ต่อ
กรณีที�กรณีที�กรณีที� ไมป่ระสงค์ไมป่ระสงค์ไมป่ระสงค์เป�นเป�นเป�น
สมาชกิสหกรณ์..ต่อสมาชกิสหกรณ์..ต่อสมาชกิสหกรณ์..ต่อ

1) บัตรประจําตัวประชาชน
2) สําเนาหน้าบัญชีธนาคารของ
สมาชิก

เขา้สูร่ะบบขอ้มูลออนไลน์เขา้สูร่ะบบขอ้มูลออนไลน์เขา้สูร่ะบบขอ้มูลออนไลน์    

เพื�อดําเนินการตามขั�นตอนของการ
ลาออกจากการเป�นสมาชิก สอ.มช.
ให้นําเอกสารต่อไปนี� .......ติดต่อ
งานบัญชี

ติดตอสอบถามไดท่ี งานบัญชี
0 5394 3652 ตอ 107-109

Google Form
เปลี�ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์

โปรดติดต่อด้วยตนเอง
ที�สํานักงานทั�งสองแห่ง

ทําพินัยกรรม
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1. ตามข้อบังคับของสหกรณฯ์ ขอ้ 26 (2) “…สมาชกิที�ผดินดัชาํระเงินงวดชาํระหนี�ไมว่่าต้นเงิน
หรือดอกเบี�ยในป�ใด มใิห้รบัเงินเฉลี�ยคืนสําหรบัป�นั�น...”  ซึ�งหมายถึง  ถ้าหากสมาชิกชาํระเงินงวด
ล่าชา้กว่าที�สหกรณ์ กําหนดไว้ ไมว่่าต้นเงินหรอืดอกเบี�ย จนมยีอดหกัทบในเดือนถัดไป เป�น
จํานวน 1 งวด เป�นต้นไป  จะไมไ่ด้รบัเงินเฉลี�ยคืนในป�นั�น 

2. ตามข้อบังคับของสหกรณฯ์ ขอ้ 46 ได้กําหนดไว้ว่า “สมาชกิอาจถกูสั�งใหพ้น้จากการเป�น
สมาชกิ เพราะเหตอุยา่งหนึ�งอยา่งใด ดังต่อไปนี� .. (4) ค้างสง่เงินงวดชาํระหนี�ไมว่่าเงินต้นหรอื
ดอกเบี�ยติดต่อกันเป�นเวลาถึงสองเดือนหรอืผดินัดการสง่เงินงวดชาํระหนี�ดังว่านั�นถึงสามคราว
สาํหรบัเงินกู้รายหนึ�ง ๆ...”

มีผล
สมาชิก  

       ช
ําระหนี้ผิดนัด
อย่างไร

โดย..นิติกร
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ผดินัด...โดยทั�วไปหมายถึงลกูหนี�ไมช่าํระหนี�ตามกําหนดเวลา ไมป่ฏิบติัตามสญัญา การไมป่ฏิบติั
ตามสญัญาคือการไมช่าํระหนี�นั�นเอง แต่การไมช่าํระหนี�อาจถือว่าเป�นการผดินดัทันทีก็ได้ หรอื
ยังไมถื่อว่าเป�นการผิดนดัจนกว่าจะได้มหีนงัสอืเตือนให้ลูกหนี�ชาํระหนี�เสยีก่อนก็ได้ ขึ�นอยูกั่บว่า
หนี�นั�นมีกําหนดเวลาชาํระหนี�แนน่อนตามวันแหง่ปฏิทินหรอืไม ่  ดังนั�น การผดินดัทุกกรณจึีง
เป�นการผิดสญัญาด้วย ... ซึ�งตามข้อบงัคับของสหกรณก์ารผดินดัชาํระหนี�จะมผีลดังนี�

เพราะฉะนั�นแล้ว .... สมาชกิควรระวังไมใ่หผ้ดินัดชาํระหนี� 
หรอืหากสมาชกิท่านใดมปี�ญหา ควรหารอืเพื�อปรกึษา และ
หาแนวทางแก้ไขรว่มกันค่ะ

มีป�ญหาเชิญปรกึษา... นติิกร
โทรศัพท์  0 5394 3652 ต่อ 101 ผิดนัดผิดนัดผิดนัด

ชําระหน้ีชําระหน้ีชําระหน้ี



ถ้าจะถอนงินฝาก ไปติดต่อที�เคานเ์ตอรแ์ล้วไมอ่ยากรบัเงินสด แต่อยากให้
สหกรณโ์อนเงินเขา้ธนาคารเลยจะได้ไหม?

ดอกเบี�ยเงินกู้ที�นาํไปลดหยอ่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ดอกเบี�ยเงินกู้
ประเภทใด?
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สมาชกิที�เป�นพนักงานมหาวิทยาลัยชั�วคราว (พนกังานสว่นงาน) 
จะกู้เงินเพื�อเหตฉุุกเฉินโดยใชส้ญัญาจ้างใหมไ่ด้เมื�อใด?

สมาชิกสามารถกู้เงินเพื�อเหตฉุกุเฉนิโดยใชส้ญัญาจ้างใหมต่ามป�งบประมาณ
2564 ( 1 ตลุาคม 2564- 30 กันยายน 2565) ได้ตั�งแต่วันที� 2 กันยายน 2564
เป�นต้นไป

ดอกเบี�ยเงินกู้ที�กรมสรรพกรให้นาํมาลดหยอ่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ
ดอกเบี�ยเงินกู้เพื�อการเคหะสงเคราะห์เท่านั�น เชน่ เงินกู้พิเศษเพื�อปลกูสรา้ง
บ้าน ซื�ออาคารพรอ้มที�ดิน ซื�อหอ้งชุด (คอนโดมเินยีม)  หรอืกู้เพื�อไถ่ถอน
อาคารพร้อมที�ดินจากสถาบนัการเงินอื�น โดยสามารถนาํไปลดหยอ่นภาษีได้
ไมเ่กิน 100,000.- บาท ยกเว้น เงินกู้พเิศษเพื�อซื�อที�ดินเปล่า ไมส่ามารถนาํไป
ลดหยอ่นภาษีได้

ต้องขออภัยที�สหกรณยั์งไมม่บีรกิารโอนเงินเขา้ธนาคารพาณชิยไ์ด้ 
แต่ถ้าสมาชิกไมต้่องการรบัเงินสด สามารถขอรบัเป�นเช็คได้  ยอดถอน
ตั�งแต่  600,000.- บาท ขึ�นไป ไมมี่ค่าธรรมเนียมเช็คค่ะ



-สมาชิกสามัญ                                                                                                                        

1.สนิทรพัยร์วม                                       

1.1 เงินให้สมาชิกกู้                                      3,592,811,413.59           29.64                          
1.2 เงินให้สหกรณ์อื�นกู้                                     724,551,493.50              5.97                    
1.3 เงินลงทุน                                                7,768,295,190.45           64.06

.                              3,993,710,000.00           32.93                 
       3,520,000,000.00           29.35                  

2.หนี�สนิรวม                                                      7,171,471,614.72           59.13                

2.1 เงินกู้ยืม                                                        47,857,858.74             0.39                                                              
2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก                             7,052,948,935.29           58.16                 
2.3 ตั�วสัญญาใช้เงิน                                                         -                            -                                                             
2.4 หนี�สินอื�น                                                       70,664,820.69             0.58                      

3.ทนุของสหกรณ์                                             4,955,974,266.35            40.87               

3.1 ทุนเรือนหุ้น                                              3,966,184,430.00           32.71               

3.2 ทุนสํารอง                                                    693,715,840.85             5.72                   
3.3 ทุนสะสม                                                    143,664,134.70              1.18               
3.4 อื�นๆ (กําไรรอการจัดสรร)                                          -                                -                                  -                             -  
3.5 กําไรสุทธ ิ                                                    152,409,860.80              1.05                   

4.รายได้                                                                 192,003,148.70           100.00                 

4.1 ดอกเบี�ยรับจากให้สมาชิกกู้                          96,333,548.21              41.72                    
4.2 ดอกเบี�ยรับจากให้สหกรณ์อื�นกู้                    17,461,215.99                7.56                     
4.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน                         116,418,093.02             50.41                      
4.4 รายได้อื�น                                                           707,586.47                0.31                          

5.ค่าใช้จ่าย                                                             78,510,618.89              34.00           

5.1 ดอกเบี�ยจ่ายเงินฝากสมาชิก                         57,848,178.26               25.05                     
5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                20,662,440.63                 8.95                     

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํากัดสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํากัดสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํากัด

รายการ % %
หน่วย : บาท

จํานวนสมาชิก (คน)

-สมาชิกสมทบ                                                                                                   

1.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร                        254,585,190.45             2.10                   
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั�นและยาว
1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ/์สหกรณอื์�น

1.4 สนิทรัพยอื์�น                                                   41,787,783.53              0.34                        

หน้า  7

12,380

11,131
1,249

หน่วย : บาท

12,127,445,881.07  100.00

มถินุายน 64

12,408

11,148
1,260

12,305,505,065.56 100.00

3,593,225,267.60 29.21
685,767,323.25 5.57

7,978,972,652.36 64.84
255,262,652.36 2.07

4,203,710,000.00 34.16
3,520,000,000.00 28.61

47,539,822.35 0.39

7,298,993,251.30 59.31

81,946,351.29 0.67

7,095,584,359.36 57.66

66,462,540.65 0.54

5,006,511,814.26 40.69

3,992,087,200.00 32.44

693,715,840.85 5.64
141,654,594.70 1.15

179,054,178.71 1.45

271,820,486.72 100.00

112,898,364.73 41.53
19,532,286.94 7.19

138,649,641.90 51.01
740,193.15 0.27

92,766,308.01 34.13

67,963,751.17 25.00
24,802,556.84 9.12

 กรกฎาคม 64

55,000,000.00 0.45

คน                                                                                            คน                  
คน                  คน                                                                                            

คน                                                                                            คน                  


