ข่าวสาร สอ.มช.

สอ.มช.ช่วยเหลือ เกื้อกูล ร่วมหุ้น รวมใจ ก้าวไกล คู่มช.

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๙
เดือนกันยายน ๒๕๖๔

รางวัล

แห่งความภูมิใจ
แห่งความภูมิใจ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
มอบโล่เกียรติคุณ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

รักษาคุณภาพมาตรฐาน ชสอ.
ไว้ได้ 3 ปี ติดต่อกัน
ประจำปี 2563
เป็นรางวัลที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
(ชสอ.) มอบให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก เพื่อแสดงให้
เห็นว่าสหกรณ์แห่งนี้มีการบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐานที่ดี โดย ชสอ.ได้ทำการประเมินสหกรณ์จากเกณฑ์
ต่าง ๆ 3 ด้าน ได้แก่
1) เกณฑ์การประเมินมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของ
สหกรณ์
2) เกณฑ์การประเมินตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
3) เกณฑ์การประเมินด้านกายภาพและการให้บริการของ ชสอ.

เรื่องเด่นในเล่ม
.รับสมัครกรรมการ
. เงินกู้สามัญ

เพื่อสมาชิกวัยเกษียณ

สาร

จาก..ประธานกรรมการดำเนินการ
เรียน สมาชิก สอ.มช.

จากปก... โล่เกียรติคุณ สอ.มช. รักษาคุณภาพมาตรฐาน ชสอ. 3 ปีติดต่อกัน
ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นรางวัลที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
มอบให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก ที่มีการบริหารจัดการงานสหกรณ์อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ดี ในฐานะผู้บริหารงานสหกรณ์รู้สึกภูมิใจและจะรักษาคุณภาพมาตรฐาน
นี้ตลอดไป
เดือนกันยายนของทุกปี เป็นเดือนของการเกษียณอายุราชการ ในโอกาสนี้ ผม
ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่เกษียณอายุการทำงาน ในวันที่ 30 กันยายนนี้ ถึงเวลา
ที่ท่านจะได้พักผ่อน
บางท่านจะได้ทำในสิ่งที่ตนเองฝันเพราะตลอดระยะเวลาที่
ทำงานท่านได้ทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่ให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่
ในฐานะสมาชิกของสหกรณ์นั้น ท่านยังคงเป็นสมาชิกต่อไปได้อีกถึงแม้จะเกษียณไป
แล้ว สอ.มช. ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความรัก และดูแล สอ.มช.ของเราตลอด
ไป
ปีนี้มีสมาชิกเกษียณอายุราชการทั้งหมด 236 ท่าน และจะเปลี่ยนสถานะเป็น
สมาชิกเดิม ที่ผ่านมา สอ.มช. จะจัดงานมุทิตาจิตสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการเป็น
ประจำทุกปี
สำหรับปีนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม
หากสถานการณ์ดีขึ้นสหกรณ์จะพิจารณาการจัดงานอีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจากปัจจุบันมีกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออม
ทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 สอ.มช.ได้กำหนดแนวทางตลอดจน
ปรับปรุงและแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกฎกระทรวงเพื่อเสนอที่ประชุม
ใหญ่ประจำปี 2564 ต่อไป
และในช่วงเวลานับจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สมาชิกทุกท่านจะได้ทำหน้าที่
ในการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 ในการนี้ สอ.มช.ได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการสรรหา จำนวน 31 ท่าน ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด มช. มาทำ
หน้าที่สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 4 ท่าน จาก 3 กลุ่มงาน
ผมจึงขอเชิญชวนสมาชิกสามัญที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ และมีความสนใจใน
งานสหกรณ์ สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้แทนกลุ่มงาน ระหว่างวันที่ 8-17
กันยายน 2564 นี้
ท้ายนี้ ผมขอให้ทุกท่านปลอดโรค ปลอดภัย รักษาระยะห่างทางสังคม และการ์ด
อย่าตกนะครับ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ)
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

หน้า 2

สารประธานกรรมการ

หน้า

หน้า

ไทม์ไลน์การสรรหากรรมการ

คำถามยอดฮิตจากสมาชิก.

หน้า

หน้า

รับสมัครกรรมการ

หน้า

เงินกู้สามัญเพื่อสมาชิกวัยเกษียณ

หน้า

รายงานผลการดำเนินงาน สค.64

รับสมัคร

สมาชิกสามัญ
เพื่อเข้ารับการสรรหาเลือกตั้ง
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เพื่อเป็น

กรรมการดำเนินการ
กรรมการดำเนินการ

สอ.มช.ขอเชิญสมาชิกสามัญที่ประสงค์เข้าร่วมบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. จำกัด
สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 จำนวน 4 คน จาก 3
กลุ่มงาน ดังนี้

กลุ่มงานที่ 1:สายวิชาการ

กลุ่มงานที่ 2:สายปฏิบัติการ กลุ่มงานที่ 3:สายปฏิบัติการ
กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ

กลุ่มบริการ

จำนวน 1 คน

จำนวน 2 คน

จำนวน 1 คน

ข้าราชการตำแหน่งวิชาการ หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว

ข้าราชการตำแหน่งทั่วไป ประเภท
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว

ลูกจ้างประจำ หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
หรือ สายปฏิบัติการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เอกสารการสมัคร

1. เป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกเดิมทีมีวิสัยทัศน์ด้านสหกรณ์หรือธุรกิจการเงิน
2. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น และกรรมการบริหารพรรคการเมือง
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต
4. ไม่เคยผิดนัดส่งเงินงวดชำระหนี้
5. ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
6. สำเร็จการศึกษาไม่กว่าระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า

1.ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
2.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวม
หมวก หรือแว่นตาดำถ่ายไว้ไม่เกิน
1 ปี จำนวน 2 รูป
3.สำเนาคุณวุฒิ
ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารใบสมัครพร้อม
เอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์
เวลา 08.30 -16.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

หมายเหตุ : สมาชิกในสังกัดหน่วยงานที่ไม่มี
สิทธิ์ลงสมัคร เพื่อรับการสรรหา เนื่องจากมี
กรรมการผู้แทนกลุ่มงานอยู่แล้ว
1.คณะเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานที่ 1
2.คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ กลุ่มงานที่ 2
หน้า 4

รายละเอียดเพิ่ มเติม
www.savingscmu.or.th
โทรศัพท์ 0 5394 3652 ต่อ 111-112

กำหนดการ

สรรหากรรมการดำเนินการ
สรรหากรรมการดำเนินการ สอ.มช.
สอ.มช. ชุดที่
ชุดที่ 48
48
ประจำปี
ประจำปี 2564
2564
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กันยายน 64

รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหา
ณ สำนักงาน สอ.มช.
และสาขาสวนดอก
ภายในวันที่ 27 ก.ย. 64
เวลา 16.30 น.

4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัคร
และหมายเลขประจำตัว
ทางเว็บไซต์
www.savingscmu.or.th

7

ส่งรายชื่อผู้ลงสมัครรับการ
สรรหา และบัตรสรรหา
ไปให้สมาชิกเดิม
ให้ส่งคืนสหกรณ์ ภายใน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ตุลาคม 64

ตุลาคม 64

8

ตุลาคม 64

ส่งรายชื่อ และหมายเลขประจำ
ตัวผู้สมัคร ไปยังหน่วยงานต่างๆ
เพื่อปิดประกาศ และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
ของ สอ.มช.

11-12

พฤศจิกายน 64

16

พฤศจิกายน 64

17

พฤศจิกายน 64

18

พฤศจิกายน 64
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เปิดให้ลงคะแนนล่วงหน้า
ณ สำนักงาน สอ.มช.
เวลา 09.00 -15.00 น.

- สอ.มช.ส่งมอบหีบเลือก
ตั้งและบัตรลงคะแนน
- แต่ละหน่วยสรรหา
เตรียมสถานที่ลงคะแนน

วันสรรหา

- เปิดลงคะแนน 09.00 น.
- ปิดลงคะแนน 15.00 น.

รายงานผล

ณ สำนักงาน สอ.มช. และ
ทางเว็บไซต์/เฟชบุ๊ค/ไลน์

กล่องลงคะแนน

หน้า 3

เงินกู้สามัญ ...
เพื่อ สมาชิกวัยเกษียณ
สัญญาเงินกู้

200,000.วัตถุประสงค์การให้เงินกู้
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกเดิมกลุ่มที่มีเงินบำนาญ เงินบำเหน็จรายเดือน ซึ่งมีความจำเป็นจะนำเงินไปใช้จ่าย
ภายในครอบครัว หรือตามเหตุผลและความจำเป็น

B

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้
ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกเดิม ที่ได้รับเงินบำนาญ หรือเงินบำเหน็จรายเดือนเท่านั้น
ผู้กู้ต้องมีทุนเรือนหุ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้
ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.มช.
กรณีผู้กู้มีภาระหนี้เงินกู้อยู่ และประสงค์จะขอกู้เพิ่ม ต้องมีการชำระเงินต้นรายเดือนสัญญาเดิม
มาแล้วไม้น้อยกว่า 3 งวดติดต่อกัน เว้นแต่มีวงเงินกู้คงเหลือไม่น้อยกว่า 20,000.- บาท

ผ่อนชำระ/ระยะเวลาการกู้
ผ่อนชำระไม่เกิน 180 งวด ทั้งนี้ ชำระให้เสร็จสิ้นภายในอายุ 75 ปีบริบูรณ์

เอกสารประกอบการขอกู้
คำขอกู้ตามแบบที่กำหนด พร้อมคำยินยอมการกู้ของคู่สมรส
สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
หรือบำเหน็จรายเดือน ของ ผู้กู้และคู่สมรส ผู้ค้ำประกันและคู่สมรส
สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
สลิปเงินบำนาญ เงินบำเหน็จรายเดือน ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
หน้า 5

คำถาม

สหกรณ์ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้สามัญหรือไม่ ...เพราะอะไรดอกเบี้ยที่เรียกเก็บในเดือนสิงหาคม 2564
จึงมากกว่าเดือนกรกฎาคม 2564

คำตอบ

1. สหกรณ์ไม่ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่สมาชิกเข้าใจ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ ร้อยละ 5.80 ต่อปี
2. การคิดดอกเบี้ย สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน โดยนับวันตั้งแต่วันที่เงินเดือนออก - วันก่อน
เงินเดือนออกในเดือนถัดไปหนึ่งวัน โดยเอาจำนวนวันมาคิดดอกเบี้ยในแต่ละเดือน เช่น
เดือนมิถุนายน 2564 เงินเดือนออกวันที่ 25 มิถุนายน 2564
เดือนกรกฎาคม 2564 เงินเดือนออกวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
เดือนสิงหาคม 2564 เงินเดือนออกวันที่ 26 สิงหาคม 2564
ตัวอย่างวิธีการคำนวณดอกเบี้ย
จำนวนเงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย % x จำนวนวันของเดือน / จำนวนวันของปี
ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเดือนกรกฎาคม 2564 ให้นับวันตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม
2564 รวม 28 วัน เช่น
เงินต้นคงเหลือ 850,000.00 บาท
ส่งเงินต้นเดือนละ 2,500.00 บาท
850,000 x 5.8 % x 28 / 365 = 3,781.91
รวมยอดที่เรียกเก็บคือ 2,500 + 3,782 = 6,282 บาท
ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเดือนสิงหาคม 2564
ให้นับวันตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2564 รวม 34 วัน
เช่น เงินต้นคงเหลือ 847,500.00 บาท
ส่งเงินต้นเดือนละ 2,500.00 บาท
847,500 x 5.8 % x 34 / 365 = 4,578.82
รวมยอดที่เรียกเก็บคือ 2,500 + 4,579 = 7,079 บาท
จึงเป็นผลให้ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเดือนสิงหาคม 2564 มากกว่าเดือนกรกฎาคม 2564

คำถาม

ขอยื่นกู้ฉุกเฉิน ต้องใช้เอกสารแสดง และประกอบคำขอกู้บ้าง ?

คำตอบ
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1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
2. เอกสารประกอบคำขอกู้- สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด
3. กรณีเป็นสมาชิกสมทบ -แนบสำเนาคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้าง
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ผลการดำเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
รายการ

กรกฎาคม 64

หน่วย : บาท
%

สิงหาคม 64

หน่วย : บาท
%

จำนวนสมาชิก (คน)

12,408 คน

12,422 คน

-สมาชิกสามัญ

11,148 คน

11,159 คน

-สมาชิกสมทบ

1,260 คน

1,263 คน

12,305,505,065.56

100.00

12,378,621,531.73

100.00

3,593,225,267.60

29.21

3,608,802,926.42

29.16

685,767,323.25

5.57

635,480,276.00

5.13

1.3 เงินลงทุน

7,978,972,652.36

64.84

8,082,570,613.17

65.29

1.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร
. 1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว

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

2.07
34.16

268,860,613.17
4,493,710,000.00

2.17
36.30

3,520,000,000.00

28.61

3,320,000,000.00

26.82

47,539,822.35

0.39

51,767,716.14

0.42

7,298,993,251.30

59.31

7,316,196,955.54

59.11

1.สินทรัพย์รวม

1.1 เงินให้สมาชิกกู้
1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้

1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์/สหกรณ์อื่น

1.4 สินทรัพย์อื่น
2.หนี้สินรวม

2.1 เงินกู้ยืม

81,946,351.29

0.67

153,619.68

7,095,584,359.36

57.66

7,115,974,583.36

57.49

2.3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

55,000,000.00

0.45

130,000,000.00

1.05

2.4 หนี้สินอื่น

66,462,540.65

0.54

70,068,752.50

0.57

3.ทุนของสหกรณ์

5,006,511,814.26

40.69

5,062,424,576.19

40.89

3.1 ทุนเรือนหุ้น

3,992,087,200.00

32.44

4,020,550,690.00

32.48

3.2 ทุนสำรอง

693,715,840.85

5.64

693,715,840.85

5.61

3.3 ทุนสะสม

141,654,594.70

1.15

141,280,574.70

1.14

-

-

2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก

3.4 อื่นๆ (กำไรรอการจัดสรร)
3.5 กำไรสุทธิ

-

-

-

179,054,178.71

1.45

206,877,470.64

1.66

271,820,486.72

100.00

313,332,790.57

100.00

112,898,364.73

41.53

129,543,506.93

41.35

19,532,286.94

7.19

21,494,609.08

6.86

138,649,641.90

51.01

161,344,692.20

51.49

740,193.15

0.27

949,982.36

0.30

92,766,308.01

34.13

106,455,319.93

33.98

5.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากสมาชิก

67,963,751.17

25.00

78,127,464.30

24.94

5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

24,802,556.84

9.12

28,327,855.63

9.04

4.รายได้

4.1 ดอกเบี้ยรับจากให้สมาชิกกู้
4.2 ดอกเบี้ยรับจากให้สหกรณ์อื่นกู้
4.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.4 รายได้อื่น
5.ค่าใช้จ่าย
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