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เรืองเด่นฉบับนี
เกษี ยณอายุราชการปนี ..
สมาชิกต้องทําอย่างไร

สมาชิกผิดนั ดชําระหนี
มีผลอย่างไร

วสารสอ.มช.
สอ.มช.
ข่ข่าาวสาร

สอ.มช.ช่ว ยเหลื อ เกื อกู ล ร่ ว มหุ้ น รวมใจ ก้ า วไกล คู่ ม ช.

ปที ๒๒ ฉบับที ๘
เดื อ นสิ ง หาคม ๒๕๖๔

เนื องจากปก
แม่ของแผ่นดิน
12 สิงหาคมของทุกป เปนวันสําคัญวันหนึงของปวงชนชาวไทย เปนวันคล้าย
วันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิรก
ิ ิติ พระบรมราชินน
ี าถ พระบรม
ราชชนนีพน
ั ปหลวง ราชินผ
ี ท
ู้ รงงานหนักเพือพสกนิกรของพระองค์ในฐานะ
แม่ของแผ่นดิน และยังถือว่าเปนวัน "แม่แห่งชาติ"
วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day) แต่เดิมนัน วันที 12 สิงหาคม มิได้เปน วันแม่แห่งชาติ อย่าง
เช่นในปจจุบัน แต่ได้มีการกําหนดเอาวันที 15 เมษายนของทุกๆ ปเปน วันแม่แห่งชาติ โดยเปน
ไปตามมติของคณะรัฐมนตรีทีได้ประกาศรับรองเอาไว้เมือวันที 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช
2493 ต่อมาในปพุทธศักราช 2519 ทางราชการได้เปลียนแปลงวันแม่ใหม่ โดยให้ถือว่าวัน
เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป
หลวง ซึงก็คือวันที 12 สิงหาคม เปน "วันแม่แห่งชาติ" โดยได้เริมประกาศใช้เปนครังแรกในป
พุทธศักราช 2519 เปนต้นมา

ความสําคัญของวันแม่
วันแม่แห่งชาติ เปนอีกหนึงวันสําคัญทีทําให้เราต้องหวนกลับมาระลึกถึงพระคุณของ แม่
ผูใ้ ห้กําเนิด แม่ผเู้ ลียงดู รวมถึงแม่ของแผ่นดิน เพราะแม่เปนบุคคลทีมีความสําคัญมากทีสุด
ในชีวิต คือ บุคลลผูใ้ ห้ชว
ี ิต ผูค
้ อยคุ้มครอง ผูม
้ อบความอบอุ่น แม่ เปรียบเสมือนร่มโพธิร่ม
ไทรทีคอยปกปองลูกๆ ให้อยูอ
่ ย่างร่มเย็นเปนสุข ตลอดจนคอยผลักดันให้ลก
ู เกิดความ
สําเร็จในทุกๆ ด้าน ทางราชการจะมีการจัดงานวันแม่อย่างยิงใหญ่ในทุกๆ ป เพือเปนการ
เทิดพระเกียรติคณ
ุ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิรก
ิ ิติ พระบรมราชินน
ี าถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง ในฐานะแม่ของแผ่นดิน พร้อมกันนันก็ยงั มีการจัดงานประกาศเกียรติคณ
ุ เพือ
มอบรางวัล แม่ดีเด่น ทีปฏิบต
ั ิตนเปนแบบอย่างทีดีของลูก รวมถึงแม่คนอืนๆ ในแต่ละปอีก
ด้วย

กิจกรรมในวันแม่
นําพวงมาลัย ไปกราบแม่ ขอพร เพือความเปนสิริมงคลแก่ชีวิต
ทําบุญตักบาตร และทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ร่วมงาน/จัดกิจกรรมต่างๆ จัดนิทรรศการ การประกวด เพือรําลึกถึงพระคุณแม่
ประดับไฟตามบ้านเรือน ประดับธงชาติ เพือเปนการเฉลิมพระเกียรติ
ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ทีสถานทีสําคัญของส่วนราชการในคืนวันที 12 สิงหาคม

คําขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจําป 2564
"รักเอยรักแม่
ลูกทดแทนรักแท้ทีแม่ให้
เร่งพากเพียรทําดีด้วยหัวใจ
ประกาศคุณแม่ไว้ในแผ่นดิน"

หน้า 2

ขอขอบคุณ : http://event.sanook.com/day/motherday/
https://www.pptvhd36.com/news/สังคม/153793

สาร

จากประธานกรรมการดําเนินการ

เรียน สมาชิก สอ.มช.
วันที 12 สิงหาคม ของทุกป เปนอีกหนึงวันทีชาวไทยให้ความสําคัญของวัน
นี เพราะเปนวันแม่แห่งชาติ วันทีคนทํางานเอกชน และราชการได้หยุดงาน
รวมถึงนักเรียนนักศึกษา เรียกว่าหยุดกันทังประเทศเลยก็ว่าได้ เพราะวันนีเปน
วันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิรก
ิ ิติ พระบรมราชินน
ี าถ พระบรม
ราชชนนีพน
ั ปหลวง เปนวันทีลูกๆ จะได้แสดงความเคารพต่อแม่ของแผ่นดิน
และแม่ผใู้ ห้กําเนิด เพราะทีผ่านมาหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้แสดงความรักกับ
แม่เท่าทีควร วันที 12 สิงหาคมนี อาจจะทําให้เปนวันเริมต้นบอกรักแม่ และ
มอบสิงดีๆให้กับแม่ แม้เปนแค่เพียงคําพูดดีๆ ก็ทําให้แม่มค
ี วามสุขแล้วนะครับ..
เรืองเด่นฉบับนี ฝากถึงสมาชิกทีเกษียณอายุราชการในปนีเกียวกับการรักษา
สมาชิกภาพ ..สมาชิกจะต้องทําอย่างไร?
และเรืองทีสมาชิกสหกรณ์ต้องรู้
เกียวกับการผิดนัดชําระหนี..
ท้ายเล่ม ผลการดําเนินงาน สินสุด ณ 31 กรกฎาคม 2564 แม้ว่าภาพรวม
เศรษฐกิจจะผันผวนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดทีเกิดขึน แต่สหกรณ์ก็ยงั
คงดําเนินงานได้เกินเปาหมายทีคาดไว้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการดําเนินการ
ยังคงยึดหลักการบริหารความเสียงเพือรักษาสภาพคล่องและลงทุนอย่างมันคง
และปลอดภัยมากทีสุด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือโรคโควิด-19 ยังทวีความรุนแรงอย่างต่อ
เนือง โดยส่วนใหญ่พบการติดเชือกันเองภายในครอบครัว
จึงขอให้สมาชิก
ปฏิบต
ั ิตามมาตรการของทางการอย่างเคร่งครัด ด้วยการเว้นระยะห่าง หลีก
เลียงการอยูใ่ กล้ชด
ิ กัน งดทานอาหารด้วยกัน ล้างมือบ่อย ๆ และเลียงการออก
ไปยังสถานทีทีมีความเสียงนะครับ

(ผู้ชว
่ ยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํากัด

หน้า
เนืองจากปก...แม่ของแผ่นดิน

หน้า
เกษียณอายุฯ สมาชิกต้องทําอย่างไร
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คําถามยอดฮิตจากสมาชิก.
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สารประธานกรรมการ
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สมาชิกผิดนัดชําระหนี มีผลอย่างไร
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รายงานผลการดําเนินงาน กค.64
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สมาชิกทีจะเกษียณอายุราชการ
จะได้รับหนังสือจากสหกรณ์
ในเดือนสิงหาคม 2564 นี สอ.มช.จะดําเนินการส่ง
หนังสือ พร้อมเอกสารให้สมาชิกทีจะเกษียณอายุฯ
ในป 2564 ดังนี
1) ขันตอนการกรอกข้อมูลออนไลน์
2) หนังสือยินยอมให้หักเงินบํานาญ /บําเหน็จรายเดือน
3) หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
4) ใบเพิมหุ้น/ลดหุ้น

ประสงค
์เปน
สมาชก
ิ ..ต่อ

กรณีทีไม่ประสงค์เปน
สมาชิกสหกรณ์..ต่อ

น
ประสงค.์เ.ปต่อ
ิ
สมาชก

ไม่

สมาชิกทีได้รับหนังสือ
และเอกสารเรียบร้อย

เพือดําเนินการตามขันตอนของการ
ลาออกจากการเปนสมาชิก สอ.มช.
ให้นําเอกสารต่อไปนี .......ติดต่อ
งานบัญชี
1) บัตรประจําตัวประชาชน
2) สําเนาหน้าบัญชีธนาคารของ
สมาชิก

ติดตอสอบถามไดที่ งานบัญชี
0 5394 3652 ตอ 107-109

1) อ่านรายละเอียดขันตอนการปฏิบัติให้เข้าใจก่อน
2) กรอกแบบหนังสือยินยอมให้หักเงินบํานาญ/บําเหน็จรายเดือน
3) กรอกแบบหนังสือยินยอมให้หักเงินฝาก (กรณีไม่มีเงินบําเหน็จ/บํานาญ)
4) สแกนหรือถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไฟล์นามสกุล PDF หรือ
นามสกุล JPEG เพือแนบส่งใน Google Form ต่อไป

เข้าสูร่ ะบบข้อมูลออนไลน์ Google Form
1) สแกน QR-CODE เพือเข้า Google Form
2) กรอกข้อมูลลง Google Form พร้อมแนบ
เอกสารตามขันตอนให้ครบถ้วน เมือทํา
รายการแล้วกดส่ง สมาชิกจะได้รับ e-mail

เปลียนแปลงผู้รับผลประโยชน์
ทําพิ นัยกรรม
โปรดติดต่อด้วยตนเอง
ทีสํานักงานทังสองแห่ง

ตอบกลับไปยัง e-mail ของสมาชิกทันที
หน้า 4
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ด
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ํชา ร ะ ห นี้

มี ผ ลอย่างไร
โดย..นิติกร

ผิดนัด...โดยทัวไปหมายถึงลูกหนีไม่ชาํ ระหนีตามกําหนดเวลา ไม่ปฏิบต
ั ิตามสัญญา การไม่ปฏิบต
ั ิ
ตามสัญญาคือการไม่ชาํ ระหนีนันเอง แต่การไม่ชาํ ระหนีอาจถือว่าเปนการผิดนัดทันทีก็ได้ หรือ
ยังไม่ถือว่าเปนการผิดนัดจนกว่าจะได้มห
ี นังสือเตือนให้ลก
ู หนีชําระหนีเสียก่อนก็ได้ ขึนอยูก
่ ับว่า
หนีนันมีกําหนดเวลาชําระหนีแน่นอนตามวันแห่งปฏิทินหรือไม่
ดังนัน การผิดนัดทุกกรณีจึง
เปนการผิดสัญญาด้วย ... ซึงตามข้อบังคับของสหกรณ์การผิดนัดชําระหนีจะมีผลดังนี
1. ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 26 (2) “…สมาชิกทีผิดนัดชําระเงินงวดชําระหนีไม่ว่าต้นเงิน
หรือดอกเบียในปใด มิให้รบ
ั เงินเฉลียคืนสําหรับปนัน...” ซึงหมายถึง ถ้าหากสมาชิกชําระเงินงวด
ล่าช้ากว่าทีสหกรณ์ กําหนดไว้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย จนมียอดหักทบในเดือนถัดไป เปน
จํานวน 1 งวด เปนต้นไป จะไม่ได้รบ
ั เงินเฉลียคืนในปนัน
2. ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 46 ได้กําหนดไว้ว่า “สมาชิกอาจถูกสังให้พน
้ จากการเปน
สมาชิก เพราะเหตุอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี .. (4) ค้างส่งเงินงวดชําระหนีไม่ว่าเงินต้นหรือ
ดอกเบียติดต่อกันเปนเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนีดังว่านันถึงสามคราว
สําหรับเงินกู้รายหนึง ๆ...”
เพราะฉะนันแล้ว .... สมาชิกควรระวังไม่ให้ผด
ิ นัดชําระหนี
หรือหากสมาชิกท่านใดมีปญหา ควรหารือเพือปรึกษา และ
หาแนวทางแก้ไขร่วมกันค่ะ
มีปญหาเชิญปรึกษา... นิติกร
โทรศัพท์ 0 5394 3652 ต่อ 101
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ผิดนัด
ชําระหนี้

สมาชิกทีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยชัวคราว (พนักงานส่วนงาน)
จะกู้เงินเพือเหตุฉุกเฉินโดยใช้สญ
ั ญาจ้างใหม่ได้เมือใด?

สมาชิกสามารถกู้เงินเพือเหตุฉก
ุ เฉินโดยใช้สญ
ั ญาจ้างใหม่ตามปงบประมาณ
2564 ( 1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565) ได้ตังแต่วันที 2 กันยายน 2564
เปนต้นไป

ถ้าจะถอนงินฝาก ไปติดต่อทีเคาน์เตอร์แล้วไม่อยากรับเงินสด แต่อยากให้
สหกรณ์โอนเงินเข้าธนาคารเลยจะได้ไหม?

ต้องขออภัยทีสหกรณ์ยงั ไม่มบ
ี ริการโอนเงินเข้าธนาคารพาณิชย์ได้
แต่ถ้าสมาชิกไม่ต้องการรับเงินสด สามารถขอรับเปนเช็คได้ ยอดถอน
ตังแต่ 600,000.- บาท ขึนไป ไม่มค
ี ่าธรรมเนียมเช็คค่ะ

ดอกเบียเงินกู้ทีนําไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ดอกเบียเงินกู้
ประเภทใด?

ดอกเบียเงินกู้ทีกรมสรรพกรให้นาํ มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ
ดอกเบียเงินกู้เพือการเคหะสงเคราะห์เท่านัน เช่น เงินกู้พเิ ศษเพือปลูกสร้าง
บ้าน ซืออาคารพร้อมทีดิน ซือห้องชุด (คอนโดมิเนียม) หรือกู้เพือไถ่ถอน
อาคารพร้อมทีดินจากสถาบันการเงินอืน โดยสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้
ไม่เกิน 100,000.- บาท ยกเว้น เงินกู้พเิ ศษเพือซือทีดินเปล่า ไม่สามารถนําไป
ลดหย่อนภาษีได้
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ผลการดําเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํากัด
รายการ

มิถน
ุ ายน 64

หน่วย : บาท
%

กรกฎาคม 64

หน่วย : บาท
%

จํานวนสมาชิก (คน)

12,380 คน

12,408 คน

-สมาชิกสามัญ

11,131 คน

11,148 คน

-สมาชิกสมทบ

1,249 คน

1,260 คน

12,127,445,881.07

100.00

12,305,505,065.56

100.00

3,592,811,413.59

29.64

3,593,225,267.60

29.21

724,551,493.50

5.97

685,767,323.25

5.57

1.3 เงินลงทุน

7,768,295,190.45

64.06

7,978,972,652.36

64.84

1.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร
. 1.3.2 เงินลงทุนระยะสันและยาว

254,585,190.45
3,993,710,000.00

2.10
32.93

255,262,652.36
4,203,710,000.00

2.07
34.16

3,520,000,000.00

29.35

3,520,000,000.00

28.61

41,787,783.53

0.34

47,539,822.35

0.39

7,171,471,614.72

59.13

7,298,993,251.30

59.31

47,857,858.74

0.39

81,946,351.29

0.67

7,052,948,935.29

58.16

7,095,584,359.36

57.66

1.สินทรัพย์รวม

1.1 เงินให้สมาชิกกู้
1.2 เงินให้สหกรณ์อืนกู้

1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์/สหกรณ์อืน

1.4 สินทรัพย์อืน
2.หนีสินรวม

2.1 เงินกู้ยืม
2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก
2.3 ตัวสัญญาใช้เงิน

-

-

55,000,000.00

0.45

70,664,820.69

0.58

66,462,540.65

0.54

3.ทุนของสหกรณ์

4,955,974,266.35

40.87

5,006,511,814.26

40.69

3.1 ทุนเรือนหุ้น

3,966,184,430.00

32.71

3,992,087,200.00

32.44

3.2 ทุนสํารอง

693,715,840.85

5.72

693,715,840.85

5.64

3.3 ทุนสะสม

143,664,134.70

1.18

141,654,594.70

1.15

-

-

2.4 หนีสินอืน

3.4 อืนๆ (กําไรรอการจัดสรร)
3.5 กําไรสุทธิ

-

-

152,409,860.80

1.05

179,054,178.71

1.45

192,003,148.70

100.00

271,820,486.72

100.00

4.1 ดอกเบียรับจากให้สมาชิกกู้

96,333,548.21

41.72

112,898,364.73

41.53

4.2 ดอกเบียรับจากให้สหกรณ์อืนกู้

17,461,215.99

7.56

19,532,286.94

7.19

116,418,093.02

50.41

138,649,641.90

51.01

707,586.47

0.31

740,193.15

0.27

78,510,618.89

34.00

92,766,308.01

34.13

5.1 ดอกเบียจ่ายเงินฝากสมาชิก

57,848,178.26

25.05

67,963,751.17

25.00

5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

20,662,440.63

8.95

24,802,556.84

9.12

4.รายได้

4.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.4 รายได้อืน
5.ค่าใช้จ่าย
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