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15 พ.ย.-15 ธ.ค.64

แจ้งความจํานง

15 - 30 พ.ย. 64

ศกึษาขอ้มลู

1-15 ธ.ค. 64

รว่มแสดง
ความคิดเหน็

สารจากประธานกรรมการ

ป� ที� 22 ฉบบัที� 11ป� ที� 22 ฉบบัที� 11ป� ที� 22 ฉบบัที� 11

เดือนพฤศจิกายน 2564เดือนพฤศจิกายน 2564เดือนพฤศจิกายน 2564

ทําประชาพิจารณ์ทําประชาพิจารณ์ทําประชาพิจารณ์

   ขั�นตอนการแจ้งความจํานงขั�นตอนการแจ้งความจํานงขั�นตอนการแจ้งความจํานง

1-15 ธันวาคม 25641-15 ธันวาคม 25641-15 ธันวาคม 2564

ผลการสรรหากรรมการดําเนินการ

          ตามที� สอ.มช.ได้ประกาศรบัสมคัรสมาชกิที�ประสงค์เขา้รว่ม
บรหิารงานสหกรณ ์สมคัรเขา้รบัการสรรหาเพื�อเลือกตั�งกรรมการ
ดําเนนิการ ชุดที� 48 ประจําป� 2564 จํานวน 4 คน จาก 3 กลุ่มงานดังนี�
     กลุ่มงานที� 1.  สายวิชาการ  1  คน 
     กลุ่มงานที� 2.  สายปฏิบติัการ  (กลุ่มปฏิบติัการและวิชาชพี)   2 คน 
     กลุ่มงานที� 3.  สายปฏิบติัการ  (กลุ่มบรกิาร)   1  คน 
มสีมาชิกสมคัรเขา้รบัการสรรหา แยกตามกลุ่มงานดังนี� ... 
อ่านต่อหนา้ 3 >>>

การทําประชาพจิารณ์

ผลการสรรหากรรมการ (ต่อ)

ผลการสรรหากรรมการ

ขอเชิญสมัครเป�นสมาชกิ สส.สอ.มช.

คําถามยอดฮิตจากสมาชกิ สอ.มช.

ผลการดําเนนิงานสิ�นสดุ ณ 31 ต.ค. 64

เรื�องเกี�ยวกับบญัชเีงินฝาก

1

2
3

4

 5
6

ขอเชญิ สมาชกิ เข้ารว่มขอเชญิ สมาชกิ เข้ารว่มขอเชญิ สมาชกิ เข้ารว่ม

แสดงความคิดเหน็แสดงความคิดเหน็แสดงความคิดเหน็

           ด้วย สอ.มช.ได้กําหนดจัดประชุมใหญส่ามญั ประจําป� 2564  ในวันศกุรที์� 11 กมุภาพนัธ ์2565 เวลา 13.00 น. นั�น  
ซึ�งในการประชุมดังกล่าวจะมวีาระการแก้ไขขอ้บงัคับ และแก้ไขระเบยีบว่าด้วยการสรรหาเพื�อเลือกตั�งคณะกรรมการ
ดําเนนิการ  เพื�อให้สอดคล้องกับพระราชบญัญติัสหกรณ ์และกฎกระทรวงฯ      เนื�องจากการแก้ไขขอ้บงัคับ และแก้ไข
ระเบยีบฯ ดังกล่าว มเีนื�อหาสาระที�ต้องใชเ้วลาในการพจิารณาค่อนข้างมาก และเพื�อใหก้ารใชเ้วลาในการประชุมใหญฯ่
เป�นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  สอ.มช.จึงได้จัดทําประชาพจิารณ ์ขอความเห็นจากสมาชกิในการแก้ไขขอ้บงัคับและแก้ไข
ระเบยีบฯ ก่อนที�จะมกีารประชุมใหญฯ่  จึงขอความรว่มมอืจากสมาชกิพจิารณารา่งแก้ไขขอ้บงัคับ และรา่งแก้ไข
ระเบยีบฯ ผา่นระบบออนไลน์ โดยมขีั�นตอนการเสนอความเหน็และทําประชาพจิารณา ดังนี�

16- 31 ธ.ค.64

พจิารณาขอ้คิดเหน็

1-15 ม.ค.65

แจ้งผลการพจิารณา

11 ก.พ. 65

นําเสนอ
ที�ประชุมใหญ่



เรยีน สมาชกิ สอ.มช. ที�เคารพทกุท่าน

       เดือนพฤศจิกายน นี� ม ี2 เรื�องที�สาํค็ญที�จะแจ้งใหส้มาชกิรบัทราบ   เรื�องแรก  ขอเชญิชวน
สมาชิกรว่มประชาพจิารณาแสดงความคิดเหน็ต่อรา่งแก้ไขเพิ�มเติมขอ้บังคับสหกรณอ์อมทรพัย์
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่จํากัด รวมถึงระเบยีบว่าด้วยการสรรหาเพื�อเลือกตั�งคณะกรรมการ
ดําเนนิการ พ.ศ. 2564  ใหส้อดคล้องกับพระราชบญัญติัสหกรณ ์ และกฎกระทรวงการดําเนนิ
งานและการกํากับดแูลสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดิตยูเนี�ยน  เพื�อใหม้กีารพจิารณา
อยา่งรอบด้านจึงเป�ดโอกาสใหส้มาชกิได้เสนอความคิดเหน็ก่อนที�จะนาํเขา้บรรจุระเบียบวาระ
การประชุมใหญส่ามญัประจําป� 2564 ต่อไป  สอ.มช. ได้กําหนดกระบวนการ ตลอดจนถึงราย
ละเอียดขั�นตอนและวิธกีารในการรบัฟ�งความคิดเหน็ของสมาชิกขึ�น  โดยเป�ดใหล้งทะเบยีนเขา้
รว่มแสดงความคิดเหน็ และศกึษาขอ้มลูผา่นทางออนไลน ์ตั�งแต่วันที� 15 พ.ย.-15 ธ.ค. 2564 
 ในการนี� สอ.มช. จะเริ�มเป�ดระบบประชาพจิารณาแสดงความคิดเหน็ตั�งแต่วันที� 1-15 ธนัวาคม
2564  ขอใหส้มาชกิศกึษารายละเอียดได้ที�เว็บไซต์สหกรณน์ะครบั   
      เรื�องที�สอง  การสรรหากรรมการดําเนนิการ ชุดที� 48  ประจําป� 2564  ได้ดําเนนิการออก
เสยีงสรรหาเรยีบรอ้ยแล้วเมื�อ วันพธุที� 17 พฤศจิกายน 2564  ที�ผา่นมา   สาํหรบัป�นี�สมาชกิลง
คะแนนออกเสียง ทั�งสิ�นจํานวน  3,419 คน คิดเป�นรอ้ยละ 30.65 ของจํานวนสมาชิกที�มสีทิธิ�
ออกเสยีงทั�งสิ�น จํานวน  11,155 คน  ดผูลการเลือกตั�งปรากฎในหนา้ 3 นะครบั

       ในนามของ สอ.มช. ขอขอบคณุผูบ้รหิารคณะ สาํนกั และสถาบนั ที�ใหค้วามอนเุคราะห์
บุคลากรและอนญุาตใหใ้ชส้ถานที�ในการสรรหาในครั�งนี�ครบั       

      สาํหรบัการบรหิารงาน สอ.มช. เหลือเวลาอีกเดือนเศษก็จะสิ�นสดุป�บญัชี  2564     ผลการ
ดําเนนิงาน สิ�นสดุ ณ วันที� 31 ตลุาคม  2564  สอ.มช. มกํีาไรประมาณ 261 ล้านบาท คาดว่าสิ�น
ป�บญัชผีลดําเนนิงานจะเกินเป�าหมายที�วางไว้ครบั

 
(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ไพรชั  กาญจนการุณ)

ประธานกรรมการดําเนนิการ
สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลัยเชยีงใหม ่จํากัด 

สารประธานกรรมการ
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ผศ. ดร.ไพรชั  กาญจนการุณ



ผลการสรรหากรรมการดําเนินการ

      เพื�ออํานวยความสะดวกใหแ้ก่สมาชกิ  สหกรณไ์ด้กําหนดชว่งเวลาที�
สะดวกในการสรรหา 3 ชว่งเวลาคือ 

      1.  สรรหาทางไปรษณยี ์สาํหรบัสมาชกิเดิม  สหกรณไ์ด้จัดสง่บตัรสรรหา
พรอ้มรายชื�อผูส้มคัรใหส้มาชกิตามที�อยูที่�แจ้งไว้กับสหกรณ ์ใหส้มาชกิ
กากบาทลงในบตัรสรรหาแล้วสง่บัตรกลับคืน ใหถึ้งสหกรณ ์ภายในวันพธุที� 10
พฤศจิกายน 2564  (บตัรสรรหาที�ถึงสหกรณห์ลังวันที� 10 พฤศจิกายน 2564
ถือว่าเป�นบตัรเสีย)
   2 สรรหาล่วงหน้า เมื�อวันที� 11-12 พฤศจิกายน 2564 ณ สาํนกังาน
สอ.มช.
      3. วันสรรหา เมื�อวันพธุที� 17 พฤศจิกายน 2564  ณ หนว่ยงานต้นสงักัด
หรอืหนว่ยงานที�สหกรณกํ์าหนด

      วันพุธที� 17 พฤศจิกายน 2564  เริ�มใหส้มาชกิลงคะแนนออกเสยีงสรรหา
เวลา 09.00-15.00 น. หลังจากป�ดหบีรบัลงคะแนน  คณะกรรมการสรรหาได้
ตรวจนับคะแนน   มสีมาชกิใชส้ทิธิ�ออกเสยีง ทั�งสิ�น  3,419 ราย คิดเป�นรอ้ย
ละ 30.65 ของจํานวนผูม้สีทิธิ�ออกเสยีงสรรหาทั�งหมด จํานวน 11,155 ราย
 

      กลุ่มงานที� 1. สายวิชาการ  คือ รศ.ประทีป จันทรค์ง สมาชกิเดิม (คณะ
วิทยาศาสตร)์
      กลุ่มงานที� 2. สายปฏิบติัการ (กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชพี)  
                     1) นายประหยัด กาวิชยั สงักัด สมาชกิเดิม
                     2) นายสุรชาติ สวุรรณ ์ สงักัด สาํนกัหอสมดุ 
    กลุ่มงานที� 3. สายปฏิบติัการ (กลุ่มบรกิาร)  คือนายประยูร ป�นธ ิสงักัด
คณะวิทยาศาสตร์

     สอ.มช. จะนําชื�อผูไ้ด้รบัการสรรหาเสนอที�ประชุมใหญส่ามญัประจําป�
2564 พิจารณาเลือกตั�งต่อไป 

 สอ.มช. ขอขอบคณุสมาชกิทกุท่านที�ไปใชส้ทิธิ�ออกเสยีงสรรหาดังกล่าว 

 และขอขอบคณุกรรมการสรรหา ผูแ้ทนประจําหนว่ยสรรหา ทั�ง 31 หนว่ย ที�
ทําหน้าที�ประจําหนว่ยสรรหาในครั�งนี�☺  

หมายเลขหมายเลขหมายเลข

111
รศ.ประทปี จันทรค์ง

สมาชกิเดิม
(คณะวิทยาศาสตร)์

หมายเลขหมายเลขหมายเลข

111
นายประหยดั  กาวิชยั

สมาชกิเดิม
(คณะทันตแพทยศาสตร)์

หมายเลขหมายเลขหมายเลข

222
นายทินกฤต  นุตวงษ์

คณะนิติศาสตร์

หมายเลขหมายเลขหมายเลข

333
นายสมาน  สุรยิวงค์
สํานักงานมหาวทยาลัย

หมายเลขหมายเลขหมายเลข

444
หมายเลขหมายเลขหมายเลข

555
นายสรุชาติ  สวุรรณ์

สํานักหอสมุด

หมายเลขหมายเลขหมายเลข

666
นายขจรศกัดิ�  ผดงุพนัธ์

คณะสังคมศาสตร์
นายเดชา  พรงึลําภู

สมาชกิเดิม
(สาํนักงานมหาวิทยาลัย)

หมายเลขหมายเลขหมายเลข

111
หมายเลขหมายเลขหมายเลข

222
นายโสภาค  พิชวงค์

คณะนิติศาสตร์
นายประยูร  ป�นธิ
คณะวิทยาศาสตร์

กลุ่มงานที�กลุ่มงานที�กลุ่มงานที�       222

ผลการสรรหาผลการสรรหาผลการสรรหา

ต่อจากหน้า 1...ต่อจากหน้า 1...ต่อจากหน้า 1...

สหกรณ์ฯ ประกาศรบัสมคัรสมาชกิสามญัเพื�อสมคัรเขา้รบัการสรรหา ตั�งแต่
วันที�  8-27 กันยายน 2564 ปรากฎมสีมาชกิสมคัรเข้ารบัการสรรหาเพื�อ
เลือกตั�งเป�นกรรมการดําเนินการ แยกตามกลุ่มงาน ดังนี�

กลุ่มงานที�กลุ่มงานที�กลุ่มงานที�       111 กลุ่มงานที�กลุ่มงานที�กลุ่มงานที�       333
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โปรดทราบโปรดทราบโปรดทราบ

เกีย่วกับบัญชีเงินฝากเกีย่วกับบัญชีเงินฝากเกีย่วกับบัญชีเงินฝาก

ของ สอ.มช.ของ สอ.มช.ของ สอ.มช.

ยอดเงินคงเหลือขั�นต�ายอดเงินคงเหลือขั�นต�ายอดเงินคงเหลือขั�นต�า
ในบัญชเีงินฝากในบัญชเีงินฝากในบัญชเีงินฝาก

        บญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ออมทรพัยพ์เิศษ เงินฝาก
ประจํา หากสมาชกิไมป่ระสงค์จะป�ดบญัช ี เพื�อรกัษา
บญัชเีงินฝากประเภทนั�นๆ ไว้  ยอดเงินคงเหลือในบญัชี
ต้องไมต่�ากว่า 100 บาท

กรณสีมุดบญัชหีายกรณสีมุดบญัชหีายกรณสีมุดบญัชหีาย

  กรณ.ี.สมดุบญัชเีงินฝากสญูหาย สมาชกิต้องนาํหลักฐานการ
แจ้งความยื�นต่อสหกรณฯ์ เพื�อขอป�ดบญัช ีและเป�ดบญัชเีงิน
ฝากเล่มใหมใ่ห้ผูส้มาชกิยดึถือไว้ โดยผูฝ้ากต้องชาํระธรรมเนยีม
ออกสมดุใหม ่ 30 บาท (สามสบิบาทถ้วน) ต่อสมดุบญัชเีงินฝาก
1 เล่ม สว่นสมดุบญัชเีงินฝากเล่มที�สญูหายนั�นใหม้ผีลยกเลิกโดย
อัตโนมติั
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เหตุใด??? การนาํเสนอรายชื�อผูส้มคัรเขา้รบัการสรรหาเป�นกรรมการ สหกรณจึ์งไมใ่ห้ข้อมลู ประวัติผูส้มคัร
ผลงาน/ประสบการณข์องผูส้มคัรเขา้รบัการสรรหาเป�นกรรมการดําเนนิการ แผน่ประชาสมัพนัธม์เีฉพาะมี
เพียงชื�อ-นามสกลุ และสงักัดเท่านั�น ทําใหไ้มท่ราบขอ้มลูของผูส้มคัร  จึงขอเสนอให้สหกรณน์าํเสนอขอ้มลู
ของผูส้มัครรบัการสรรหาใหล้ะเอียด เพื�อเป�นขอ้มลูชว่ยในการตัดสนิใจลงคะแนนเสยีงต่อไป

     สอ.มช.ดําเนนิการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 และหากนาํเสนอประชาสมัพันธ์
แนะนาํผูส้มคัร อาจจะเป�นการกระทําที�ไมเ่ป�นกลางซึ�งอาจขัดต่อการทําหนา้ที�ของ สอ.มช. ที�ต้องดํารงตน
เป�นกลาง รูปแบบที� สอ.มช.ดําเนนิการเทียบเคียงกับรูปแบบการประกาศรายชื�อผูส้มคัรรบัเลือกตั�งสมาชกิ
สภาผูแ้ทนราษฎร ของสาํนกังานคณะกรรมการเลือกตั�ง (กกต.)  

 กรณทีี�ได้เซน็ค�าประกันเงินกู้สามญัของเพื�อนรว่มงานซึ�งสมาชกิสหกรณ ์  ต่อมาทราบขา่วว่า
เพื�อนรว่มงานกระทําผดิทางวินยั อาจจะถกูลงโทษถึงขั�นไล่ออก   ซึ�งป�จจุบนัเพื�อนรว่มงาน มหีนี�
สนิคงค้างอยู ่ จํานวน 270,000.- บาท ทําสญัญาผอ่นชาํระ 120 งวด ผอ่นชาํระมาแล้ว 10 งวด   
 ในฐานะผูค้�าเงินกู้เพื�อนรว่มงานคนนี� จึงจะถอนค�าประกันได้หรอืไม ่  และถ้าหากเพื�อนรว่มงาน
ถกูใหอ้อกจากงาน ผูค้�าประกันจะต้องรบัผดิชอบหนี�ต่อสหกรณห์รอืไมอ่ยา่งไร

  ผูค้�าประกันจะสามารถถอนค�าประกันได้ก็ต่อเมื�อ เพื�อนรว่มงาน (ผูกู้้) หาคนมาค�าประกันคนใหมม่าแทน
ทั�งนี� ผูค้�าประกันคนใหมที่�จะมาค�าประกันแทนจะต้องมคีณุสมบติัดังนี�
      1.ค�าประกันสมาชกิรายอื�นมาแล้วไมถึ่ง 4 คน เพราะสมาชกิรายหนึ�งจะสามารถค�าประกันสมาชิกราย
อื�นได้ไมเ่กิน 4 คน
        2. มีสทิธคิ�าประกันไมน่อ้ยกว่า 270,000.- บาท
       3. มอีายุราชการคงเหลือไมน่อ้ยกว่า  110 เดือน เพราะอายุราชการของผูค้�าคนใหมจ่ะต้องไมน่อ้ยกว่า
ระยะเวลาคงเหลือของสญัญา
       แต่หากผูกู้้ไมส่ามารถหาคนค�าประกันมาค�าประกันแทนได้ และเพื�อนรว่มงาน (ผูกู้้) ถกูใหอ้อกจากงาน
ผูค้�าประกันจะต้องรบัภาระหนี�สนิของผูกู้้ทั�งหมด เพราะในการเซน็ค�าประกันเงินกู้นั�น ผูค้�าประกันเมื�อลง
นามในสญัญาแล้วจะต้องรบัผดิชอบในฐานะลกูหนี�รว่ม 
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-สมาชิกสามัญ                                                                                                                        

1.สนิทรพัยร์วม                                       

1.1 เงินให้สมาชิกกู้                                                 
1.2 เงินให้สหกรณ์อื�นกู้                                                          
1.3 เงินลงทุน                                                                

2.หนี�สนิรวม                                                                      

2.1 เงินกู้ยืม                                                                    

2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก                             
2.3 ตั�วสัญญาใช้เงิน                                                         
2.4 หนี�สินอื�น                                                                  

3.ทนุของสหกรณ์                                                           

3.1 ทุนเรือนหุ้น                           

3.2 ทุนสํารอง                                                         
3.3 ทุนสะสม                                                    
3.4 อื�นๆ (กําไรรอการจัดสรร)                                          -                                -                                  -                             -  
3.5 กําไรสุทธ ิ            

4.รายได้                                                                     

4.1 ดอกเบี�ยรับจากให้สมาชิกกู้                   
4.2 ดอกเบี�ยรับจากให้สหกรณ์อื�นกู้                
4.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน                    
4.4 รายได้อื�น

5.ค่าใช้จ่าย                                                                  

5.1 ดอกเบี�ยจ่ายเงินฝากสมาชิก                           
5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                     

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํากัดสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํากัดสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํากัด

รายการ % %
หน่วย : บาท

จํานวนสมาชิก (คน)

-สมาชิกสมทบ                                                                                                   

1.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร                                          
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั�นและยาว
1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ/์สหกรณอื์�น

1.4 สนิทรัพยอื์�น                                                     
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หน่วย : บาท

100.00

12,403

11,149
1,254

12,485,344,423.28 100.00

3,615,638,775.03 29.03
480,883,448.00 3.87

8,292,990,425.38 66.69
279,280,425.38 2.25

4,693,710,000.00 37.74
3,320,000,000.00 26.70

46,447,490.81 0.36

7,269,157,232.73 58.45

54,814,978.93

7,150,732,913.10 57.50

63,609,340.70 0.51

5,166,802,906.49 41.55

4,072,385,690.00 32.75

693,715,840.85 5.58
139,923,134.70 1.13

260,778,240.94 2.09

394,220,434.84 100.00

161,987,595.95 41.09
24,650,501.54 6.25

206,563,204.28 52.40
1,019,133.07 0.26

33.85

97,980,089.23 24.85
35,462,104.67 9.00

 กันยายน 64

คน คน                  
คน                  คน

คน คน                  

0.44

3,623,395,299.87 29.03
597,351,688.25 4.78

8,226,839,753.37 65.89
233,129,753.37 1.87

37.43
26.59

37,757,681.79 0.30
3,320,000,000.00
4,673,710,000.00

7,731,474,374.40 59.05

54,447,005.60 0.44

7,115,974,583.36 56.99
120,000,000.00 0.96
81,052,785.44 0.65

5,113,870,048.88 40.95

4,046,045,090.00 32.41

693,715,840.85 5.57
140,549,034.70 1.13

233,560,083.33 1.86

353,266,143.54 100.00

145,773,178.04 41.27
23,115,065.92 6.54

183,395,433.45 51.91
982,466.13 0.28

119,706,060.21 33.89

87,862,466.13 24.88
31,843,594.08 9.01

 ตลุาคม 64

12,414

11,158
1,256

12,435,960,139.25

- -

133,442,193.90


