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สาร

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส  คอวนิช

ประธานกรรมการดําเนินการ
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ทันตแพทย ์ดร.นฤมนัส  คอวนชิ)

ประธานกรรมการดําเนนิการ

        สวัสดคีรับ พบกับเรื่องราวข่าวสาร สอ.มช.ประจําเดือนกันอกีเช่นเคยนะครับ  สําหรับเดือน

เมษายนมเีทศกาลสําคัญคือวันสงกรานตป์ใีหม่ของคนไทย และในวันที่ 27 เมษายนของทุกป ีเปน็วันครบ

รอบวันคล้ายวันสถาปนา สอ.มช. นับตั้งแต่ก่อตั้งป ี2519 มาจนถงึปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา 46 ป ีที่ผ่าน

มาสหกรณไ์ด้ดําเนนิงานเปน็ที่น่าเชื่อถือของสมาชกิ ช่วยเหลือให้สมาชกิมคีวามเปน็อยู่ที่ดขีึ้น จัด

สวัสดกิารให้ครอบคลุม  ดําเนนิการกจิการเจรญิเตบิโตมาตามลําดับ จะเหน็ได้ว่ามทีุนดําเนนิงานเกือบ

13,000 ล้านบาท

            การบรหิารงานสหกรณไ์ตรมาสที่ 2  ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อโควดิ-19 รวม

ถงึวกิฤตเศรษฐกจิและภาวะเงนิเฟ้อ คณะกรรมการดําเนนิการได้ดําเนนิงานตามแผนงาน/โครงการที่

วางไว้ในป ี2565  และบรหิารเงนิทุนภายใต้หลักการบรหิารความเสี่ยงยดึหลักความมั่นคงปลอดภัยและได้

รับผลตอบแทนที่เหมาะสม มกีารออกผลติภัณฑเ์งนิฝากและเงนิกู้ที่หลากหลาย ให้การช่วยเหลือ

สมาชกิที่เดือดร้อน โดยคํานงึถงึคุณภาพชวีติสมาชกิเปน็หลัก ส่วนกจิกรรมด้านสวัสดกิารได้ปรับรูป

แบบเปน็ออนไลนเ์พื่อให้สอดคล้องกับวถิชีวีติปัจจุบัน   และเพิ่มช่องทางการตดิต่อสื่อสารให้เข้าถงึ

สมาชกิทุกคน  

        ท้ายนี้ ขอให้สมาชกิทุก ๆ ท่าน ดําเนนิชวีติอย่างมคีุณภาพมคีวามสุข หากมคีวามเดือดร้อน

ประการใดขอให้นกึถงึ สอ.มช. เหมือนเช่นที่ผ่านมาครับ  



ดอกเบี้ยต่ํา... 

มเีงนิเฉลี่ยคืน ...

วงเงนิกู้สูงสุด 1,000,000.- 

ดอกเบี้ยเงนิกู้ 4.80% 

ผ่อนสูงสุด 48 เดือน ...

สนิเช่ือเพ่ือการศกึษา เปน็สนิเช่ือที่สนับสนุนสนิเช่ือเพ่ือการศกึษา เปน็สนิเช่ือที่สนับสนุน  

เงนิทุนด้านการศกึษาสําหรับบุตรสมาชกิ และเงนิทุนด้านการศกึษาสําหรับบุตรสมาชกิ และ  

หรือของสมาชกิ ในระดับที่ต่ํากว่าปรญิญาตรั ีหรือของสมาชกิ ในระดับที่ต่ํากว่าปรญิญาตรั ี  

และระดับสูงกว่าปรญิญาตรีและระดับสูงกว่าปรญิญาตรี  

ตากวา่ป.ตร ี ป.ตร ีข ัึน้ไป

300,000.-
ตอ่ภาค หรอื
การศกึษา

1,000,000.-
ตอ่ปีการศกึษา

สินเช่ือเพ่ือการศึกษา

คุณสมบติัของผู้กู้

วงเงนิกู้

ให้ใชต้ามหลักเกณฑก์ารให้เงนิกู้สามัญ ยกเว้น 

สมาชกิเดมิที่ได้รับเงนิบํานาญให้ใช้ทุนเรือนหุ้น 

และหรือเงนิฝากคํ้าประกันได้ไม่เกนิร้อยละ 90

1.คําขอกู้ พร้อมคํายนิยอมของคู่สมรส

2.สําเนาทะเบยีนบ้าน ,บัตรประจําตัวของผู้กู ้

คู่สมรสและบุตร (แล้วแต่กรณ)ี

3.สําเนาทะเบยีนบ้าน ,บัตรประจําตัวของผู้คํ้าประกัน 

และคู่สมรส 

4.สําเนาทะเบยีนสมรส  ใบหย่า ใบมรณบัตร (แล้วแต ่

กรณ)ี

5. สลปิเงนิเดือน ๆ ที่ผ่านมาของผู้กู้และผู้คํ้าประกัน

6. ใบเสรจ็ชําระค่าลงทะเบยีน  และหรือค่าใช้จ่ายในการ 

ซื้ออุปกรณก์ารศกึษา

7.เอกสารอื่นตามคณะกรรมการกําหนด

เอกสารประกอบการกู้

หลกัเกณฑ์เงินกู้

สอบถามได้ที่งานสนิเช่ือ

สํานักงานใหญ่ 053-943652 ต่อ101-103

สาขาสวนดอก 053 935586 ต่อ16
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ดอกเบี้ยต่ํา... 

มเีงนิเฉลี่ยคืน ...

ผ่อนสูงสุด 360 เดือน ...

ฟรค่ีาธรรมเนยีมจํานอง

 

สินเช่ือบานสินเช่ือบานสินเช่ือบานกูไดกูไดกูได
ของราคาประเมินของราคาประเมินของราคาประเมิน

เพื่อซื้อที่ดนิพร้อมอาคาร 

เพื่อซื้อที่ดนิพร้อมปลูกสร้างอาคาร

เพื่อปลูกสร้างอาคาร

เพื่อต่อเตมิ หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร 

 เพื่อไถ่ถอนจํานองที่ดนิพร้อมอาคารจากสถาบันการ

เงนิอื่น

เพื่อไถ่ถอนจํานองที่ดนิพร้อมอาคาร  จากสถาบันการ

เงนิอื่น หรือต่อเตมิ หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

หรือปลูกสร้างอาคารใหม่

เพื่อไถ่ถอนจํานองที่ดนิเปล่า จากสถาบันการเงนิอื่น

พร้อมปลูกสร้างอาคาร

 เพื่อซื้อห้องชุดที่สร้างเสรจ็แล้ว พร้อมที่จะเข้าอยู่อาศัย

เพื่อไถ่ถอนจํานองห้องชุด จากสถาบันการเงนิอื่น

วตัถุประสงค์เพ่ือ

         1. เปน็สมาชกิสามัญ ตามข้อบังคับ ข้อ 34 (1) 

((1.1)-(1.6)) มอีายุการเปน็สมาชกิ 6 เดือนขึ้นไป 

หรือเปน็สมาชกิเดมิ ที่ได้รับเงนิบํานาญ หรือเงนิ 

บําเหนจ็รายเดือน หรือ

          2.  กรณขีอกู้เพื่อไถ่ถอนจํานอง ผู้กู้ต้องม ี

ประวัตเิปน็ลูกหนี้ที่ดกีับสถาบันการเงนิเดมิ 

         3.  เปน็สมาชกิ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์

สอ.มช.

   คุณสมบติัของผู้กู้คุณสมบติัของผู้กู้คุณสมบติัของผู้กู้

สํานักงานใหญ:่053943652 ต่อ 101-103

สาขาสวนดอก : 05393 5586 ต่อ 16

วงเงนิกู้สูงสุด          ล้านบาท ดอกเบี้ย            3 เดือนแรก999

สอบถามรายละเอยีดได้ที่งานสนิเชื่อ

ดอกเบ้ีย

เดือนที ่  1-3  ร้อยละ      0% ต่อปี

เดือนที ่ 4-36 ร้อยละ 4.90% ต่อปี

หลังจากนั้น คดิอัตราดอกเบี้ยเงนิกู้พเิศษเพื่อ 

การเคหะสงเคราะห ์ลบด้วยร้อยละ 0.25%  ต่อป ี

จนครบสัญญา

ให้เปน็ไปตามเงนิกู้โครงการพเิศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ์

พ.ศ. 2565

หลกัเกณฑ์การให้เงินเงินกู้
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โครงการพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห



          สอ.มช.ร่วมเปน็ส่วนหนึ่งในการอนุรักษพ์ัฒนา และสร้างจติสํานกึรักคลองแม่ข่า ภายใต้โครงการ 

"สังขานตล์่อง แม่ข่ามหานท.ี..ปา๋เวณปีี๋ใหม่เมือง"  ซึ่งจัดขึ้นมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ คลองแม่ข่า 

ท่านํ้าชัยศรภีูม-ิท่านํ้า อ.เมือง จ.เชยีงใหม่ เพื่อมสี่วนร่วมในการอนุรักษพ์ัฒนา และช่วยขับเคลื่อน 

มาตรการเสรมิสร้างการมจีติสํานกึ และการมสี่วนร่วมในการดูแลคลองแม่ข่า ให้ฟื้นคืนเปน็สายนํ้าแห่ง 

วัฒนธรรม ประเพณ ีวถิชีวีติล้านนา เปน็แหล่งท่องเที่ยวและการศกึษาเชงิประวัตศิาสตรข์องจังหวัด 

เชยีงใหม่ต่อไป

                                                                                                                                                      

 

          ดร.สมทบ พาจรทิศ กรรมการและเลขานุการ นางบุษบา ใจจันทร์ รองผู้จัดการ และ

น.ส.นนทลี ศรีสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นตัวแทน สอ.มช. เข้าร่วมงาน และมอบเงินสนับสนุนการ

จัดงาน  "สังขานต์ล่องแม่ข่ามหานที..ป๋าเวณีปี๋ใหม่มือง" เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 

ณ คลองแม่ข่า ท่านํ้าชัยศรีภูมิ-ท่านํ้ารัตนโกสินทร์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  จอมภักดี  

ผู้ประสานงานคณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อม (คอปส.) เป็นผู้รับมอบเงิน

สนับสนุน จํานวน 28,500.00 บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

สอ.มช.สนับสนุนกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
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-สมาชกิสามัญ                                                                                                                        

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

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 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

3,642,357,166.02 28.38
 3.67

8,528,850,730.19 66.43
275,525,730.19 2.15

5,273,325,000.00 41.08
2,980,000,000.00 23.21

195,804,273.81 1.52

7,661,982,537.55 59.68

275,845.10

7,529,442,041.54 58.65

82,264,650.91 0.64

5,176,283,155.47 40.32

4,231,332,520.00 32.96

728,160,450.40 5.67
140,034,634.70 1.09

  76,755,550.37 0.60

123,604,616.07 100.00

 48,736,468.22 39.43
  4,777,033.69 3.86
69,649,718.34 56.35

441,395.82 0.36

37.90

30,413,309.68 24.61
16,435,756.02 13.30

คน คน                          
คน                          คน

คน คน                          

-

12,480

11,283
1,256

12,838,265,693.02

  46,849,065.70

11,248
1,232

13,005,028,213.86

27.67

25.22

12,539

471,253,523.00

50,000,000.00 0.39

มนีาคม  65

100.00

- -

กมุภาพนัธ ์ 65

3,617,336,271.92
566,624,725.00 4.36

8,766,455,228.56 67.41
247,005,228.56 1.90

5,239,450,000.00 40.29
3,280,000,000.00

54,611,988.38 0.41

7,883,668,157.29 60.62

104,554,610.53 0.80

7,502,497,202.25 57.69

192,500,000.00 1.48
84,116,344.51 0.65

5,121,360,056.57 39.38

4,202,412,270.00 32.31

728,160,450.40 5.60
140,589,134.70 1.08

  50,198,201.47 0.39

81,201,580.68

 31,955,193.53 39.35
  3,432,385.93 4.23
45,734,232.11 55.32

79,769.11 0.10

  31,003,379.21 38.18

19,714,633.17 24.28
11,288,746.04 13.90


