
      ตั�งแต่เริ�มดําเนินกิจการมา สอ.มช. ได้พัฒนา
ด้านสวัสดิการต่างๆ เพิ�มขึ�นตามความเหมาะสม
ป�จจุบันมีสวัสดิการหลายรูปแบบ นับตั�งแต่แรกเกิด
จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต แต่ละสวัสดิการนั�นล้วน
แต่เป�นประโยชน์และมีวัตถุประสงค์ที�แตกต่างกัน
ไป นับว่าได้สร้างความอบอุ่น เป�นขวัญและกําลังใจ
แก่สมาชิกที�ยังทํางานอยูแ่ละสมาชิกที�เกษียณอายุ
งานไปแล้ว เป�นอยา่งมาก มีสวัสดิการอะไรบ้าง .... 
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สอ.มช.ช่วยเหลือ เกื�อกูล ร่วมหุ้น รวมใจ ป�นผลกําไร ก้าวไกล คู่มช.

ข่าวสาร สอ.มช. 
พฤศจิกายน  2565ป�ที� 23 ฉบับที� 11

      สอ.มช.ขอเชญิสมาชกิสมัครเข้ารว่มโครงการพบปะ 
สมาชิกและใหค้วามรูท้างด้านการเงิน "Dinner Talk 
2022"  ในวันศุกรท์ี�  16  ธันวาคม 2565  เวลา 17.00 
ถึง 21.00 น.  ณ  ภัตตาคารเจี�ยท้งเฮง สาขาฟ�าฮ่าม 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

DINNERDINNERDINNER
ธันวาคม 2565

TALK 2022

ณ ภัตตาคารเจ่ียทงเฮง
เวลา 17.00-21.00 น.

โครงการ DINNER TALK 2022

รบัสมคัร  : จํานวน 50  คน 
เป�ดรบัสมคัร :วันที�  15-30 พฤศจิกายน 2565 

      สอ.มช. แจ้งชื�อผูม้สีทิธิ�เขา้รว่มโครงการฯ  ในวันที�
 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผา่นทาง SMS  
    ผูมี้สิทธิ�ชาํระค่ามดัจํา คนละ 300.- บาท (รบัเงินคืน
หน้างาน)

สมัครสแกนท่ีน่ี

 สวัสดิการ สอ.มช. 12 ท่ีสมาชิกตองรู !!!

ไมรู...ทําใหพลาด

161616 ผูต้รวจสอบกิจการ: 
กลไลสําคัญในการขับเคลื�อนให้สหกรณ ์
    เป�นองค์กรที�มีการบริหารจัดการที�ดี         
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ทําไม? สอ.มช.แกไขขอบังคับเก่ียวกับ
 "ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ"



    การยื�นเรื�องขอรับสวัสดิการต่างๆ ต้องมีเอกสารหลักฐานให ้
ครบ  สมาชิกสามารถดูรายละเอียด และดาวนโ์หลดเอกสาร 
แบบขอรบัสวัสดิการได้ที� เว็บไซต์ สอ.มช. หรอืสอบถามเพิ�ม 
เติมได้ที�งานบญัชี (ทะเบยีน-หุน้หนี�)  0 5394 3652 ต่อ 107 
ถึง 109
  

เม่ือถึงเวลาใดเวลาหน่ึง...อยาลืมสิทธ์ิของทาน 
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 สวัสดิการ สอ.มช. 12  ท่ีสมาชิกตองรู !!!
อ่านต่อจากหน้า 1

ครบรอบวันคลายวันเกิด 
มอบเงินโดยโอนเขาบัญชี 

ปละ 120.- บาท
(โอนตนเดือนเกิด เปนประจําทุกป) 

เขารวมพิธีฮัจญ หรืออุปสมบท 
มอบเงิน 1,000.- บาท

(ย่ืนภายใน 120 วัน)

สมรส  
มอบเงิน 1,000.- บาท

(ย่ืนภายใน 120 วัน)

คลอดบุตร
 มอบเงิน 1,000.- บาท
ตอการคลอดบุตร 1 คร้ัง

(ย่ืนภายใน 120 วัน)

ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา
(ตามประกาศและเกณฑการใหทุน 

ในแตละป )

ครองสถานภาพโสด 
มาตลอดจนอายุครบ 60 ปบริบูรณ

 มอบเงิน 

เงินบําเหน็จสมาชิก
จายเมื่ออายุครบ 60 ป 

(300 x อายุการเปนสมาชิก)

เงินกองทุนรวมใจฯ 
เร่ิมจายอายุ 61 ปข้ึนไป 
(เง่ือนไขการจายตามหลักเกณฑ
การจายเงินกองทุนรวมใจฯ )

 เงินกองทุน 40 ป 
เร่ิมจายต้ังแต 83 ปและรับผล
ประโยชนจากเงินกองทุนรวมใจจน
ครบแลว จายปละไมเกิน 3,000.-
บาท ตลอดการเปนสมาชิก  

ประสบอุบัติภัย 
จายสูงสุดไมเกิน 20,000.- บาท

 
(ย่ืนภายใน 30 วัน )

(ย่ืนภายใน 120 วัน)
(100xอายุการเปนสมาชิก )

เงินชวยเหลือการศพ
 มอบเงิน     

 (1,500 X อายุการเปนสมาชิก )
(ย่ืนภายใน 120 วัน)

 

"โอนเขา้บญัชเีงิน 
ฝากสหกรณห์ลัง 

วันเกิดจรา้"

"เกิดก่อนวันที� 15 ของ 
เดือนโอนเงินวันที� 15
เกิดหลังวันที� 15 ของ 

เดือน โอนเงินสิ�นเดือน"

"โอนเงินเขา้บญัชเีงินฝากสหกรณห์ลัง 
วันเกิดครบ 60 ป�บรบูิรณ"์

กิจกรรม/โครงการ
มีโอกาสไดเขารวมกิจกรรม 

หรือโครงการ ตาง ๆ ท่ี 
สอ.มช.จัดใหแกสมาชิก



ผูตรวจสอบกิจการ: กลไลสําคัญในการขับเคล่ือนใหสหกรณ
เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี

     ขา่วสาร สอ.มช.| หนา้ 3

      ตามที� สอ.มช.ได้แก้ไขข้อบังคับในป� 2565 เกี�ยวกับ “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์”
เพื�อให้สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2563 
ซึ�งระเบียบดังกล่าวได้กําหนดความหมายของ “ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ”์ หมายถึง
 “การตรวจสอบการดําเนนิงานทั�งปวงของสหกรณ ์ที�จัดใหม้ีขึ�นเพื�อใหค้วามเชื�อมั�น 
เพิ�มคุณค่าและปรบัปรุงการปฏิบติังานของสหกรณใ์หดี้ขึ�น ซึ�งจะชว่ยใหส้หกรณ์
ดําเนนิงานด้วยความโปรง่ใส เป�นไปตามหลักการสหกรณ ์ บรรลุถึงเป�าหมายและ
วัตถุประสงค์ ตามที�กําหนดไว้”  

      ตามข้อบังคับของ สอ.มช.กําหนดให้ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ตามข้อบังคับที�แก้ไขใหม ่จะต้องมีจํานวนไมน่้อย
กว่า 3 คน จะเป�นสมาชิก บุคคลภายนอก หรือนิติบุคคล ก็ได้  โดย 2 ใน 3 ของผู้ตรวจสอบกิจการ จะต้องเป�นผู้มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงิน หรือการบัญชี หรือการบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร ์  อีกทั�ง 3 คนนี�
จะต้องผา่นการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหนว่ยงานอื�นที�ได้รับการรับรองหลักสูตร
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ ซึ�งการกําหนดให้มีผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จํานวน 3 คน  ดังนั�น สอ.มช.จึงเรียกว่า 
“คณะผูต้รวจสอบกิจการ” 

        คณะผู้ตรวจสอบกิจการ เป�นผู้ที�ได้รับการเลือกตั�งจากสมาชิกในที�ประชุมใหญ ่ จึงเป�นผู้ที�มีสว่นสําคัญที�จะชว่ย
ให้การดําเนินการของสหกรณ์เป�นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เป�นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และ เพื�อป�องกัน
ความเสียหายที�อาจเกิดขึ�นได้ ทําให้สมาชิกมีความเชื�อมั�นในการบริหารงานของสหกรณ์

        ในการปฏิบัติหน้าที�ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ จะตรวจสอบการดําเนินการของฝ�ายจัดการ และคณะกรรมการ
ดําเนินการ และนําผลการตรวจสอบนั�นรายงานต่อที�ประชุมกับคณะกรรมการดําเนินการเป�นประจําทุกเดือน โดยอาจ
ให้ข้อสังเกตและแสดงความเห็นที�เป�นประโยชน์ต่อการดําเนินการของสหกรณ์ และสิ�นป�บัญชีจะรายงานการผลการ
ตรวจสอบให้ที�ประชุมใหญร่ับทราบด้วย    จะเห็นได้ว่าผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์มีสว่นสําคัญในการดําเนินการของ
สหกรณ์เป�นอยา่งมาก  

          สอ.มช.จะรับสมัคร “คณะผู้ตรวจสอบกิจการ” ในเดือนธันวาคม 2565  เพื�อเตรียมนําเสนอผู้ที�มีคุณสมบัติตามที�
ข้อบังคับกําหนด เพื�อให้ที�ประชุมใหญเ่ลือกตั�ง ต่อไป      
   

 สอ.มช.แกไขขอบังคับเก่ียวกับ
 "ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ"ทําไม?



ณ สํานักงานใหญ สอ.มช.

สรรหาลวงหนา

วันที่ 23 พ.ย. 65
เวลา 09.00-15.00 น.

เขาคูหา
สรรหาเพ่ือเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการ

17-18 พ.ย. 65
เวลา 09.00-15.00 น.

ติดตอเรา :
@savingscmu

www.savingscmu.or.th

savingscmu@gmail.com

0 5394 3652 
งานสินเช่ือ           
งานการเงิน         
งานบัญชี             
งานธุรการ           
งานคอมพิวเตอร  
ผูชวยผูจัดการ     
รองผูจัดการ        
ผูจัดการ               

สํานักงานใหญ

สาขาสวนดอก 0 5393 5586 
ตอ 11-13          
ตอ 15-16            
ตอ 14         

savingscmu fanpage

ตอ 101-103
ตอ 104-106
ตอ 107-109
ตอ 110-112
ตอ 113-114
ตอ 116
ตอ 117
ตอ 118          
     

งานการเงิน          
งานสินเชื่อ            
รองผูจัดการ         

หรือ

ณ   หนวยงานตนสังกัด หรือ
ท่ีสหกรณกําหนด

อยา่ลืม!อยา่ลืม!
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มาสรางภูมิคุมกัน..ใหกับคนที่คุณรัก
มารวมแบงปน...ในยามที่เพื่อนสมาชิกจากไป

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(สส.สอ.มช.)

ที�เป�นสมาชกิ สอ.มช. หรือ
คู่สมรสของสมาชกิ 

 คุณสมบัติ

มาเปนสมาชิก สส.สอ.มช.กันเถอะ!!  

คาสมัคร

ค่าสมคัร 470.- บาท 
          -ค่าธรรมเนบีมแรกเขา้ 50.-
          -ค่าบาํรุง สส.สอ.มช. 20.-
          -เงินสงเคราะหศ์พล่วงหนา้ 400.-

อายุไม่เกิน 50 ป�บรบิรูณ์

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ใบรับรองแพทย์แผนป�จจุบันชั�น 1 
จากสถานพยาบาลของรัฐ 

ไดรับเงินสงเคราะหศพชวยเหลือครอบครัว กวา 200,000 บาท
เปนหลักประกัน สรางความม่ันคงใหครอบครัว คนท่ีคุณรัก
เปนหลักประกันเงินกู ลดภาระหน้ีใหคนค้ําประกันและครอบครัว
คุมครองตนเอง ไมท้ิงภาระใหคนขางหลัง 

แบงปน สงเคราะหรายละ 20 บาท

เอกสารประกอบ
การสมัคร

งานสมาคมฯ
0 53943652 ตอ 120

สแกน
เฟจบุคแฟนเพจ 

สแกน
ใบสมัครสมาชิก



  

-สมาชกิสามญั                                                                                                                        

1.สนิทรพัยร์วม                                       

1.1 เงินใหส้มาชกิกู้                                                 
1.2 เงินใหส้หกรณ์อื�นกู้                                                          
1.3 เงินลงทุน                                                                

2.หนี�สนิรวม                                                                      

2.1 เงินกู้ยมื                                                                    

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

3.ทนุของสหกรณ์                                                           

3.1 ทุนเรือนหุน้                           

3.2 ทุนสํารอง                                                         
3.3 ทุนสะสม                                                    

3.4 อื�นๆ (กําไรรอการจัดสรร)                                   
-                                        -                                                    3.5 กําไรสุทธิ             

4.รายได้                                                                     

4.1 ดอกเบี�ยรับจากใหส้มาชกิกู้                   
4.2 ดอกเบี�ยรับจากใหส้หกรณอื์�นกู้                
4.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน                    
4.4 รายได้อื�น

5.ค่าใชจ่้าย                                                                  

5.1 ดอกเบี�ยจ่ายเงินฝากสมาชกิ                           
5.2 ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร                                     

ผลการดําเนินงาน
สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวิทยาลัยเชยีงใหม ่จํากัด

รายการ % %
หนว่ย : บาท

จํานวนสมาชกิ (คน)

-สมาชกิสมทบ                                                                                                   

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

1.4 สินทรพัย์อื�น                                                     

หนว่ย : บาท

100.00 100.00

คน คน                         
คน                         คน

คน คน                          

11,415
1,188

12,603

13,913,622,320.96

ตลุาคม  65

26.87
 7.46

8,878,029,350.17 65.15
262,665,316.01 1.93

7,505,364,034.16 55.07
1,110,000,000.00 8.15

71,149,361.74 0.52

1,016,514,318.75
3,662,200,360.02

13,627,893,390.68

8,052,570,484.57 59.09

34,479,213.46

7,709,748,285.59 56.58

73,342,985.52 0.54

0.25

 235,000,000.00 1.72
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5,575,322,906.11 40.91

4,435,879,350.00 32.55

728,462,198.60 5.35

134,047,395.70 0.98

  276,933,961.81 2.03
- -

441,191,413.35 100.00

165,666,394.16 37.55
  14,765,278.87 3.35
256,460,870.76 58.13

4,298,869.56 0.97

37.23

102,512,194.17 23.24
61,745,257.37 14.00

164,257,451.54

26.41
 6.43

9,276,465,954.23 66.67

259,976,920.07 1.87
7,306,489,034.16 52.51
1,710,000,000.00 12.29

68,306,926.74 0.49

894,007,397.00
3,674,842,042.99

8,393,195,573.26 60.32

166,737,852.24

7,659,744,006.33 55.04

71,713,714.69 0.52

1.20

495,000,000.00 3.56

5,520,426,747.69 39.68

4,409,170,960.00 31.69

728,462,198.60 5.24
134,939,751.43 0.97

  247,853,837.66 1.78
- -

395,426,309.46 100.00

148,600,596.22 37.58

  12,333,206.82 3.12
230,235,950.48 58.22

4,256,555.94 1.08

37.32

92,489,521.67 23.39

55,082,950.13 13.93

147,572,471.80

11,388
1,211

12,559
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