
   ขา่วสาร สอ.มช.ขา่วสาร สอ.มช.ขา่วสาร สอ.มช.
สอ.มช.ช่วยเหลือ เกื�อกูล ร่วมหุ้น รวมใจ ก้าวไกล คู่มช.สอ.มช.ช่วยเหลือ เกื�อกูล ร่วมหุ้น รวมใจ ก้าวไกล คู่มช.สอ.มช.ช่วยเหลือ เกื�อกูล ร่วมหุ้น รวมใจ ก้าวไกล คู่มช.

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
มอบโล่เกียรติคุณ

 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํากัด

รางวัลรางวัลรางวัล

ป�ที� ๒๒ ฉบบัที� ๙ป�ที� ๒๒ ฉบบัที� ๙ป�ที� ๒๒ ฉบบัที� ๙
เดือนกันยายน ๒๕๖๔เดือนกันยายน ๒๕๖๔เดือนกันยายน ๒๕๖๔

แห่งความภูมิใจแห่งความภูมิใจแห่งความภูมิใจ

รักษาคุณภาพมาตรฐาน ชสอ.รักษาคุณภาพมาตรฐาน ชสอ.รักษาคุณภาพมาตรฐาน ชสอ.
ไว้ได้ 3 ป� ติดต่อกันไว้ได้ 3 ป� ติดต่อกันไว้ได้ 3 ป� ติดต่อกัน

ประจําป� 2563ประจําป� 2563ประจําป� 2563

 à»�¹ÃÒ§ÇÑÅ·ÕèªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�áË�§»ÃÐà·Èä·Â ¨íÒ¡Ñ́
(ªÊÍ.)   ÁÍºãË�¡ÑºÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�ÊÁÒªÔ¡ à¾×èÍáÊ´§ãË�
àËç¹Ç�ÒÊË¡Ã³�áË�§¹ÕéÁÕ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃÍÂÙ�ã¹à¡³±�¤Ø³ÀÒ¾
ÁÒµÃ°Ò¹·Õè´Õ â´Â ªÊÍ.ä´�·íÒ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÊË¡Ã³�¨Ò¡à¡³±�
µ�Ò§ æ 3 ´�Ò¹ ä´�á¡� 
1) à¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÁÒµÃ°Ò¹¤ÇÒÁÁÑè¹¤§·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¢Í§
   ÊË¡Ã³� 
2) à¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹µÒÁËÅÑ¡¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅã¹ÊË¡Ã³�¢Í§
   ¡ÃÁÊ�§àÊÃÔÁÊË¡Ã³� 
3) à¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹´�Ò¹¡ÒÂÀÒ¾áÅÐ¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ¢Í§ ªÊÍ.

เรื่องเด่นในเล่ม

.รับสมัครกรรมการ

เพ่ือสมาชิกวัยเกษียณ

. เงินกู้สามัญ



         จากปก... โล่เกียรติคุณ สอ.มช. รกัษาคุณภาพมาตรฐาน ชสอ. 3 ป�ติดต่อกัน
ประจําป� 2563  ซึ�งเป�นรางวัลที� ชุมนมุสหกรณอ์อมทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จํากัด
มอบใหกั้บสหกรณอ์อมทรพัยส์มาชกิ ที�มกีารบริหารจัดการงานสหกรณอ์ยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานที�ดี   ในฐานะผูบ้รหิารงานสหกรณรู์ส้กึภมูใิจและจะรกัษาคณุภาพมาตรฐาน
นี�ตลอดไป

           เดือนกันยายนของทกุป� เป�นเดือนของการเกษียณอายุราชการ   ในโอกาสนี� ผม
ขอแสดงความยนิดีกับสมาชกิที�เกษียณอายุการทํางาน ในวันที� 30 กันยายนนี�  ถึงเวลา
ที�ท่านจะได้พักผอ่น บางท่านจะได้ทําในสิ�งที�ตนเองฝ�นเพราะตลอดระยะเวลาที�
ทํางานท่านได้ทุ่มเทกําลังแรงกายแรงใจอยา่งเต็มที�ใหกั้บมหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่  แต่
ในฐานะสมาชิกของสหกรณน์ั�น ท่านยงัคงเป�นสมาชกิต่อไปได้อีกถึงแมจ้ะเกษียณไป
แล้ว  สอ.มช. ก็หวังเป�นอยา่งยิ�งว่าท่านจะใหค้วามรกั และดแูล สอ.มช.ของเราตลอด
ไป   ป�นี�มสีมาชิกเกษียณอายุราชการทั�งหมด 236 ท่าน และจะเปลี�ยนสถานะเป�น
สมาชกิเดิม   ที�ผา่นมา สอ.มช. จะจัดงานมทิุตาจิตสมาชกิผูเ้กษียณอายุราชการเป�น
ประจําทุกป�    สาํหรบัป�นี� เนื�องด้วยสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื�อโควิด-19
จําเป�นต้องปฏิบติัตามคําสั�งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชยีงใหม ่ อยา่งไรก็ตาม
หากสถานการณดี์ขึ�นสหกรณ์จะพจิารณาการจัดงานอีกครั�งหนึ�ง 

 

          เนื�องจากป�จจุบนัมกีฎกระทรวงการดําเนนิงานและการกํากับดแูลสหกรณอ์อม
ทรัพยแ์ละสหกรณเ์ครดิตยูเนี�ยน พ.ศ. 2564  สอ.มช.ได้กําหนดแนวทางตลอดจน
ปรับปรุงและแก้ไขขอ้บังคับที�เกี�ยวขอ้งใหส้อดคล้องกฎกระทรวงเพื�อเสนอที�ประชุม
ใหญป่ระจําป�  2564  ต่อไป

         และในชว่งเวลานบัจากนี�ไปเป�นชว่งเวลาสาํคัญที�สมาชกิทกุท่านจะได้ทําหนา้ที�
ในการสรรหากรรมการดําเนนิการ ประจําป� 2564      ในการนี�  สอ.มช.ได้แต่งตั�งคณะ
กรรมการสรรหา จํานวน 31 ท่าน ซึ�งเป�นผูแ้ทนจากหนว่ยงานในสงักัด มช. มาทํา
หนา้ที�สรรหากรรมการแทนกรรมการที�ครบวาระ จํานวน  4 ท่าน จาก 3 กลุ่มงาน    
 ผมจึงขอเชญิชวนสมาชกิสามญัที�มคีณุสมบติัตามประกาศฯ และมคีวามสนใจใน
งานสหกรณ์ สมคัรเขา้รบัการสรรหาเป�นผูแ้ทนกลุ่มงาน ระหว่างวันที� 8-17
กันยายน 2564  นี�    

        ท้ายนี� ผมขอใหท้กุท่านปลอดโรค  ปลอดภัย รกัษาระยะหา่งทางสงัคม และการ์ด
อยา่ตกนะครบั

สาร

     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  กาญจนการุณ)
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่จํากัด 
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หน้า หน้า

หน้า หน้า

หน้า

สารประธานกรรมการ

คําถามยอดฮิตจากสมาชิก. รายงานผลการดําเนินงาน สค.64 
หน้า

จาก..ประธานกรรมการดําเนินการ

เรยีน  สมาชิก สอ.มช.

รับสมัครกรรมการ

ไทม์ไลน์การสรรหากรรมการ เงินกู้สามัญเพื�อสมาชิกวัยเกษียณ



1.คณะเทคนิคการแพทย ์กลุ่มงานที�  1
2.คณะเทคนิคการแพทย ์และคณะแพทยศาสตร ์กลุ่มงานที� 2  

หมายเหต ุ: สมาชกิในสงักัดหนว่ยงานที�ไมม่ี
สทิธิ�ลงสมัคร เพื�อรบัการสรรหา เนื�องจากมี
กรรมการผู้แทนกลุ่มงานอยูแ่ล้ว

รับสมัครรับสมัครรับสมัคร

 

สมาชิกสามัญ 

กรรมการดําเนินการกรรมการดําเนินการกรรมการดําเนินการ

เพื�อเข้ารับการสรรหาเลือกตั�ง
เพื�อเป�น

8-27

          สอ.มช.ขอเชิญสมาชิกสามัญที�ประสงค์เข้ารว่มบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. จํากัด 
 สมัครเข้ารับการสรรหาเพื�อเลือกตั�งเป�นคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที� 48 จํานวน 4 คน จาก 3
กลุ่มงาน ดังนี�

ข้าราชการตําแหนง่วิชาการ หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ

พนักงานมหาวิทยาลัยชั�วคราว 

จํานวน 1 คน

กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ กลุ่มบริการ

จํานวน 2 คน จํานวน 1 คน
ข้าราชการตําแหนง่ทั�วไป ประเภท

วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี�ยวชาญเฉพาะ  
หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยชั�วคราว  

ลูกจ้างประจํา หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยชั�วคราว

หรือ สายปฏิบัติการ 

เป�นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกเดิมทีมีวิสัยทัศน์ด้านสหกรณ์หรือธุรกิจการเงิน
ไมเ่ป�นผู้ดํารงตําแหนง่ทางการเมือง ข้าราชการการเมือง ผู้บริหารท้องถิ�น
สมาชิกสภาท้องถิ�น และกรรมการบริหารพรรคการเมือง
มีความซื�อสัตย์สุจริต
ไมเ่คยผิดนัดสง่เงินงวดชําระหนี�
ไมเ่ป�นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
สําเร็จการศึกษาไมก่ว่าระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า

1.
2.

3.
4.
5.
6.

คุณสมบัติของผู้สมัคร เอกสารการสมัคร

1.ใบสมัครตามแบบที�สหกรณ์กําหนด
2.รูปถ่ายขนาด 2 นิ�ว หน้าตรง ไมส่วม
    หมวก หรือแว่นตาดําถ่ายไว้ไมเ่กิน
    1 ป� จํานวน 2 รูป 
3.สําเนาคุณวุฒิ

ผูส้มคัรต้องยื�นเอกสารใบสมคัรพรอ้ม
เอกสารด้วยตนเองที�สาํนกังานสหกรณ์

เวลา 08.30 -16.30 น. 
(เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ�มเติม 
www.savingscmu.or.th

โทรศัพท์ 0 5394 3652 ต่อ 111-112

กลุ่มงานที� 1:สายวิชาการ กลุ่มงานที� 2:สายปฏิบัติการ กลุ่มงานที� 3:สายปฏิบัติการ 
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8-27
กันยายน 64

รบัสมัครผูเ้ข้ารบัการสรรหา
ณ สาํนักงาน สอ.มช. 

และสาขาสวนดอก
ภายในวันที� 27 ก.ย. 64

เวลา 16.30 น. 

4
ตุลาคม 64

ประกาศรายชื�อผูม้สีทิธิ�สมคัร
และหมายเลขประจําตัว

ทางเว็บไซต์
www.savingscmu.or.th

7
ตุลาคม 64

สง่รายชื�อผูล้งสมัครรบัการ
สรรหา และบตัรสรรหา

ไปใหส้มาชกิเดิม
ใหส้ง่คืนสหกรณ์ ภายใน

วันที� 10 พฤศจิกายน 2564

8
ตุลาคม 64

สง่รายชื�อ และหมายเลขประจํา
ตัวผูส้มคัร ไปยงัหน่วยงานต่างๆ

เพื�อป�ดประกาศ และ
ประชาสมัพันธ์ผา่นสื�อออนไลน์

ของ สอ.มช.

11-1211-1211-12
พฤศจิกายน 64

- สอ.มช.สง่มอบหบีเลือก
ตั�งและบตัรลงคะแนน
- แต่ละหน่วยสรรหา
เตรยีมสถานที�ลงคะแนน 

17

เป�ดใหล้งคะแนนล่วงหน้า
ณ สาํนักงาน สอ.มช.

เวลา 09.00 -15.00 น.

16
พฤศจิกายน 64

วันสรรหา
พฤศจิกายน 64 - เป�ดลงคะแนน 09.00 น.

- ป�ดลงคะแนน 15.00 น. 

Timeline กําหนดการกําหนดการกําหนดการ
สรรหากรรมการดําเนินการ สอ.มช. ชุดที� 48สรรหากรรมการดําเนินการ สอ.มช. ชุดที� 48สรรหากรรมการดําเนินการ สอ.มช. ชุดที� 48

ประจําป� 2564ประจําป� 2564ประจําป� 2564

18
พฤศจิกายน 64

รายงานผล
ณ สาํนักงาน สอ.มช. และ
ทางเว็บไซต์/เฟชบุค๊/ไลน์ 

กล่องลงคะแนน
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สัญญาเงินกู้

เงินกู้สามัญ ...เงินกู้สามัญ ...เงินกู้สามัญ ...

                  สมาชิกวัยเกษียณสมาชิกวัยเกษียณสมาชิกวัยเกษียณเพ่ือ

200,000.-200,000.-200,000.-

วัตถุประสงค์การให้เงินกู้วัตถุประสงค์การให้เงินกู้วัตถุประสงค์การให้เงินกู้

เพื�อชว่ยเหลือสมาชิกเดิมกลุ่มที�มีเงินบํานาญ เงินบําเหน็จรายเดือน ซึ�งมีความจําเป�นจะนําเงินไปใช้จ่าย
ภายในครอบครัว หรือตามเหตุผลและความจําเป�น

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้หลักเกณฑ์การให้เงินกู้หลักเกณฑ์การให้เงินกู้
B

ผู้กู้ต้องเป�นสมาชิกเดิม ที�ได้รับเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จรายเดือนเท่านั�น
ผู้กู้ต้องมีทุนเรือนหุ้น ไมต่�ากว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้
ผู้กู้ต้องเป�นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.มช.
กรณีผู้กู้มีภาระหนี�เงินกู้อยู ่และประสงค์จะขอกู้เพิ�ม ต้องมีการชําระเงินต้นรายเดือนสัญญาเดิม

       มาแล้วไม้น้อยกว่า 3 งวดติดต่อกัน เว้นแต่มีวงเงินกู้คงเหลือไมน่้อยกว่า 20,000.- บาท
      

ผ่อนชําระ/ระยะเวลาการกู้ผ่อนชําระ/ระยะเวลาการกู้ผ่อนชําระ/ระยะเวลาการกู้

ผอ่นชําระไมเ่กิน 180 งวด ทั�งนี� ชําระให้เสร็จสิ�นภายในอายุ 75 ป�บรบูิรณ์

เอกสารประกอบการขอกู้เอกสารประกอบการขอกู้เอกสารประกอบการขอกู้

คําขอกู้ตามแบบที�กําหนด  พร้อมคํายินยอมการกู้ของคู่สมรส
สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ

 สําเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา่ (ถ้ามี) 
 สลิปเงินบํานาญ เงินบําเหน็จรายเดือน ของผู้กู้และผู้ค�าประกัน

       หรือบําเหน็จรายเดือน ของ ผูกู้้และคู่สมรส  ผูค้�าประกันและคู่สมรส
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 เดือนมถินุายน 2564   เงินเดือนออกวันที� 25 มถินุายน 2564
 เดือนกรกฎาคม 2564 เงินเดือนออกวันที� 23 กรกฎาคม 2564
 เดือนสงิหาคม 2564    เงินเดือนออกวันที� 26 สงิหาคม 2564

    เงินต้นคงเหลือ 850,000.00 บาท       สง่เงินต้นเดือนละ 2,500.00 บาท 

1. สหกรณไ์มไ่ด้ขึ�นอัตราดอกเบี�ยตามที�สมาชิกเขา้ใจ อัตราดอกเบี�ยเงินกู้สามญั ร้อยละ 5.80 ต่อป� 
2. การคิดดอกเบี�ย สหกรณคิ์ดดอกเบี�ยเป�นรายวัน โดยนบัวันตั�งแต่วันที�เงินเดือนออก - วันก่อน
    เงินเดือนออกในเดือนถัดไปหนึ�งวัน โดยเอาจํานวนวันมาคิดดอกเบี�ยในแต่ละเดือน เชน่

ตัวอยา่งวิธกีารคํานวณดอกเบี�ย
        จํานวนเงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี�ย %  x จํานวนวันของเดือน / จํานวนวันของป� 
    ดอกเบี�ยที�เรยีกเก็บเดือนกรกฎาคม 2564  ใหนั้บวันตั�งแต่วันที� 25 มถินุายน – 22 กรกฎาคม
2564 รวม 28 วัน เชน่ 

    

                                   850,000  x  5.8 % x 28 / 365 = 3,781.91

           รวมยอดที�เรยีกเก็บคือ 2,500 + 3,782 = 6,282 บาท

   ดอกเบี�ยที�เรียกเก็บเดือนสงิหาคม 2564
  ใหนั้บวันตั�งแต่วันที� 23 กรกฎาคม – 25 สงิหาคม 2564 รวม 34 วัน 
   เชน่ เงินต้นคงเหลือ 847,500.00 บาท       สง่เงินต้นเดือนละ 2,500.00 บาท 
 

                               847,500 x 5.8 % x 34 / 365 = 4,578.82 

            รวมยอดที�เรยีกเก็บคือ 2,500 + 4,579 = 7,079 บาท 
   จึงเป�นผลใหด้อกเบี�ยที�เรยีกเก็บเดือนสงิหาคม 2564 มากกว่าเดือนกรกฎาคม 2564
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สหกรณ์ขึ�นดอกเบี�ยเงินกู้สามัญหรือไม ่...เพราะอะไรดอกเบี�ยที�เรียกเก็บในเดือนสิงหาคม 2564 
จึงมากกว่าเดือนกรกฎาคม 2564

คําถาม

คําตอบ

คําถาม
ขอยื�นกู้ฉุกเฉิน ต้องใช้เอกสารแสดง และประกอบคําขอกู้บ้าง ?

แสดงบัตรประจําตัวประชาชน
เอกสารประกอบคําขอกู้- สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด
กรณีเป�นสมาชิกสมทบ -แนบสําเนาคําสั�งจ้างหรือสัญญาจ้าง

1.
2.
3.

คําตอบ



-สมาชิกสามัญ                                                                                                                        

1.สนิทรพัยร์วม                                       

1.1 เงินให้สมาชิกกู้                                      3,593,225,267.60           29.21                          
1.2 เงินให้สหกรณ์อื�นกู้                                     685,767,323.25              5.57                    
1.3 เงินลงทุน                                                7,978,972,652.36           64.84

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

2.หนี�สนิรวม                                                       7,298,993,251.30           59.31                

2.1 เงินกู้ยืม                                                         81,946,351.29            0.67                                                              
2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก                             7,095,584,359.36           57.66                 
2.3 ตั�วสัญญาใช้เงิน                                             55,000,000.00             0.45                                                             
2.4 หนี�สินอื�น                                                       66,462,540.65             0.54                      

3.ทนุของสหกรณ์                                              5,006,511,814.26           40.69               

3.1 ทุนเรือนหุ้น                                              3,992,087,200.00           32.44               

3.2 ทุนสํารอง                                                    693,715,840.85              5.64                   
3.3 ทุนสะสม                                                      141,654,594.70             1.15               
3.4 อื�นๆ (กําไรรอการจัดสรร)                                          -                                -                                  -                             -  
3.5 กําไรสุทธ ิ                                                    179,054,178.71              1.45                   

4.รายได้                                                                 271,820,486.72          100.00                 

4.1 ดอกเบี�ยรับจากให้สมาชิกกู้                         112,898,364.73            41.53                    
4.2 ดอกเบี�ยรับจากให้สหกรณ์อื�นกู้                     19,532,286.94               7.19                     
4.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน                          138,649,641.90             51.01                      
4.4 รายได้อื�น                                                             740,193.15                0.27                          

5.ค่าใช้จ่าย                                                             92,766,308.01              34.13           

5.1 ดอกเบี�ยจ่ายเงินฝากสมาชิก                         67,963,751.17               25.00                     
5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                24,802,556.84                 9.12                     

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํากัดสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํากัดสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํากัด

รายการ % %
หน่วย : บาท

จํานวนสมาชิก (คน)

-สมาชิกสมทบ                                                                                                   

1.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร                        255,262,652.36             2.07                   
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั�นและยาว
1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ/์สหกรณอื์�น

1.4 สนิทรัพยอื์�น                                                    47,539,822.35             0.39                        
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12,408

11,148
1,260

หน่วย : บาท

12,305,505,065.56 100.00

 กรกฎาคม 64

12,422

11,159
1,263

12,378,621,531.73 100.00

3,608,802,926.42 29.16
635,480,276.00 5.13

8,082,570,613.17 65.29
268,860,613.17 2.17

4,493,710,000.00 36.30
3,320,000,000.00 26.82

51,767,716.14 0.42

7,316,196,955.54 59.11

153,619.68 -

7,115,974,583.36 57.49

70,068,752.50 0.57

5,062,424,576.19 40.89

4,020,550,690.00 32.48

693,715,840.85 5.61
141,280,574.70 1.14

206,877,470.64 1.66

313,332,790.57 100.00

129,543,506.93 41.35
21,494,609.08 6.86

161,344,692.20 51.49
949,982.36 0.30

106,455,319.93 33.98

78,127,464.30 24.94
28,327,855.63 9.04

 สงิหาคม  64

130,000,000.00 1.05

คน                                                                                            คน                  
คน                  คน                                                                                            

คน                                                                                            คน                  


