
ข่าวสาร สอ.มช. 

อ่านต่อหนา้ 2...

สอ.มช.ช่วยเหลือ เกื�อกูล ร่วมหุ้น รวมใจ ป�นผลกําไร ก้าวไกล คู่มช.

กรกฎาคม  2565ป�ที� 23 ฉบับที� 7

 

วงเงนิกู ้ไมเ่กนิ 90% 
ของเงนิป� นผลป�  2564

เช็คยอด เงนิป� นผล ป�  64
จาก CMU COOP APP. 

เงนิกู้ฉุกเฉินโครงการพิเศษ

เงินป� นผล

เป� ด!! ใหกู้แ้ลว้

ตรวจสอบรายการ

เงินเดอืนไมพ่อหกั
 งา่ย ๆ ผา่น เว็บไซต ์และ CMU COOP APP

ผอนยาว ผอนยาว 12 เดือน12 เดือน  
การใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน

อ่านต่อหนา้ 2...

อ่านต่อหนา้ 3...

ขาวดี!!

 โดยไมคํ่านึงถึงระยะเวลาที�ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
ของสมาชิกสามัญหรือสัญญาจ้างของสมาชิกสมทบ...



อัตราดอกเบี�ยอัตราดอกเบี�ยอัตราดอกเบี�ย

 

%

-  เงนิกูส้ามญั 
-  เงนิกูส้ามญัเพื�อการศึกษา
-  เงนิกูส้ามญัใชเ้งนิฝากค�าประกนั
-  เงนิกูส้ามญัใชอ้สงัหาริมทรัพยค์�าประกนั 
-  เงนิกูส้ามญัใชท้นุเรือนหุน้

-  เงนิกูพิ้เศษใชอ้สงัหาริมทรัพยค์�าประกนั
-  เงนิกูพิ้เศษใชเ้งนิฝากค�าประกนั
-  เงนิกูพิ้เศษใชท้นุเรือนหุน้

5.30 
4.15
5.40

เงินกูโ้ครงการพเิศษ
เพื�อการเคหะสงเคราะห์

 (คงที� 3 ป�)

เงินกูพ้เิศษ

*3 เดอืนแรก
*เดอืนที� 4-6
*เดอืนที� 7- 60   5.80

-เป�นสมาชิกสหกรณ์ และเคยได้รับเงินป�นผลในป�ที�ผา่นมา
-ไมเ่ป�นสมาชิกที�อยูร่ะหว่างถูกอายัดเงินป�นผล หรือเคยถูก
อายัดแต่ยังไมม่ีการแจ้งถอนอายัดจากกรมบังคับคดี
-ไมเ่คยขาดสง่ค่าหุ้นในป�นั�น ๆ
-ไมเ่คยผิดนัดการชําระหนี�เงินกู้ฉุกเฉินโครงการ
พิเศษ"เงินป�นผล" ในป�ที�ผา่นมา

ไมเ่กินร้อยละ 90 ของเงินป�นผลป�ที�ผา่นมา

วงเงินกู้

การผอ่นชาํระ

- ชําระเฉพาะดอกเบี�ยเป�นงวดรายเดือน 
- เงินต้นจะหักชําระในวันจ่ายเงินป�นผลในป�นั�น ๆ 
- เงินป�นผลที�เหลือ สหกรณ์จะโอนคืนเข้าบัญชีเงินฝาก 
ให้แก่สมาชิก 

หลักประกันเงินกู้ -เงินป�นผล

เอกสารประกอบการขอกู้
-แสดงบัตรประจําตัวฉบับจริง

ยื�นคําขอกู้

ตั�งแต่วันที� 1 สงิหาคม - 29  ธันวาคม 2565

สอบถามเพิ�มเติมได้ที�งานสนิเชื�อ 
-สํานักงานใหญ ่0 5394 3652 ต่อ 101-103
-สาขาสวนดอก 0 5393 5586 ต่อ 15-16

คณุสมบติัของผูกู้้

เงินป� นผล
เงนิกู้ฉุกเฉินโครงการพิเศษ

ต่อจากหนา้ 1...

ต่อจากหน้า 1...

ผอนยาว ผอนยาว 12 เดือน12 เดือน  

การใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน

อัตราดอกเบี�ย = อัตราเบี�ยเงินกู้สามัญ 

5.80 
3.80
4.15
5.30
5.40

อัตราดอกเบี�ยเงินกู้สอ.มช.อัตราดอกเบี�ยเงินกู้สอ.มช.อัตราดอกเบี�ยเงินกู้สอ.มช.

มผีลบังคบัใชก้บัสญัญาเงินกูท้ั�งเก่าและใหม ่
ตั�งแต่วนัที� 25 ธันวาคม 2563 เป�นตน้

ประเภทเงินกู้ประเภทเงินกู้ประเภทเงินกู้

5.80

เงินกูส้ามญั

เงินกูฉุ้กเฉิน

4.90

-  เงนิกู้สามัญเพื�อเป�นสวสัดกิารสมาชกิ
0.00
5.75

ขาวดี!!
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แนวปฏิบติัเดิม การกู้เพื�อเหตฉุกุเฉนิกําหนดใหส้มาชกิ
ชาํระคืนไมเ่กินระยะเวลาที�สมาชิกปฏิบัติงานอยูใ่น
มหาวิทยาลัยฯ หรอืตามสัญญาจ้าง ทั�งนี� ไมเ่กิน 12 เดือน
ตัวอยา่งเชน่ สมาชิกสมทบมรีะยะเวลาสญัญาจ้างเหลือ
เพยีง 3 เดือน ก็สามารถผอ่นผนัเงินกู้เพื�อเหตฉุุกเฉนิได้ไม่
เกิน 3 เดือน เป�นต้น
 

  เพื�อแบง่เบาภาระค่าใชจ่้ายรายเดือนของสมาชกิจึงให้
สมาชกิผอ่นชาํระเงินกู้เพื�อเหตฉุกุเฉนิได้ไมเ่กิน 12 เดือน
โดยไมคํ่านงึถึงระยะเวลาที�ปฏิบติังานในมหาวิทยาลัยของ
สมาชกิสามญัหรอืสญัญาจ้างของสมาชกิสมทบ

        ทั�งนี� มผีลตั�งแต่วันที� 1 สงิหาคม พ.ศ. 2565 เป�นต้น
ไป



เข้าเว็บไซต์สหกรณ์>> https://www.savingscmu.or.th/dashboard.login.php?ref=/dashboard.php

           ตามที�พระราชบัญญติัคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคล 2562 มผีลบงัคับใชตั้�งแต่วันที� 1 มถินุายน 2565 นั�น 
เพื�อเป�นการคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคล และลดความเสี�ยงจากการสง่ SMS ทวงหนี�ถึงสมาชกิผดิคน เนื�องจาก 
เบอรโ์ทรศพัท์ผดิหรอืมกีารเปลี�ยนเบอรใ์หมโ่ดยไมไ่ด้แจ้ง   สอ.มช. จึงขอเปลี�ยนวิธีการแจ้งขอ้มลูเงินเดือนไม ่
พอหกัถึงสมาชิกจากเดิมจากการสง่ SMS เป�นให้ตรวจสอบผา่นเว็บไซต์ และแอปพลิเคชนัของสหกรณ ์(CMU 
COOP APP) ด้วยตนเอง สว่นการทวงหนี�ด้วยจดหมายสมาชกิจะยังได้รับหนงัสอืทวงตามปกติไมเ่ปลี�ยนแปลง 
          

การตรวจสอบขอ้มลูเงินเดอืนไมพ่อหกั
ง่าย ๆ ทางแอบพลเิคชั�น

 CMU COOP APP 
ผา่นเว็บไซตแ์ละมอืถอื

ขั�นตอนการตรวจสอบขอ้มลูผา่นเว็บไซตข์องสหกรณ์

เขาสูระบบ

เลือกดูใบเสร็จเดือนล่าสุด

กรณีเงินเดือนไมพ่อหักปรากฏข้อความ ใบเสร็จรับเงินปรากฏข้อความ
"เงินของท่านไมเ่พยีงพอใหห้กั
โปรดตรวจสอบ และติดต่อ
ชาํระด้วยตนเอง หากต้องการ
ทราบรายละเอียด โปรดติดต่อ
นติิกร 05394365--4 ต่อ 101"

ข่ า ว ส า ร  ส อ . ม ช . |  ห น้ า  3  



และมสีว่นรว่มกิจกรรม Like & Share ครั�งถัดไป
ในวนัพุธที� 20 สงิหาคม 2565 เวลา 12.00 น.

          กิจกรรม  Like & Share on Facebook  ครั�งที� 4 
เมื�อวันพธุที� 20 กรกฎาคม 2565  เวลา 12.00 น.  โดยม ี
น.ส.นนทลี  ศรสีว่าง เจ้าหนา้ที�ธุรการ และน.ส.สริภิา  บุญสวัสดิ� 
เจ้าหนา้ที�การบญัช ีเป�นผูดํ้าเนนิรายการ  
           ไลฟ�สดครั�งนี� นอกจากจะมสีนิค้าจาก "ตลาดนดัคนออม"  มา 
จําหนา่ยในราคาชิ�นละ  9  บาทแล้ว ยงัมขีา้วสารกล้องเกรดพรเีมี�ยม 
ขนาดบรรจุ 2 กก.  จากสหกรณก์ารเกษตรพร้าว จํากัด มาจําหนา่ย 
ในต�ากว่าราคาทุน 
          สมาชกิที�กด Like & share มสีทิธิ�รับลุ้นรบัเสื�อคนออมสฟี�าไป 
ใสใ่นเทศกาลวันแม ่ 

ขั�นตอนการตรวจสอบขอ้มลูผา่นแอปพลเิคชนัของสหกรณท์างมอืถอื

เลือกใบเสร็จเข้าสูร่ะบบ เลือกใบเสร็จป�ล่าสุด เลือกใบเสร็จเดือนล่าสุด

ใบเสรจ็รบัเงินปรากฏ 
ขอ้ความดังขา้งต้น

ครั�งที� 4
20-07-65

 Like & Share on Facebook 

วนัพุธที� 20 กรกฎาคม 2565
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อยาพลาดชม!! 
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-สมาชกิสามัญ                                                                                                                        

1.สนิทรพัยร์วม                                       

1.1 เงินให้สมาชกิกู้                                                 
1.2 เงินให้สหกรณ์อื�นกู้                                                          
1.3 เงินลงทนุ                                                                

2.หนี�สนิรวม                                                                      

2.1 เงินกู้ยมื                                                                    

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

3.ทนุของสหกรณ์                                                           

3.1 ทุนเรอืนหุน้                           

3.2 ทุนสํารอง                                                         
3.3 ทุนสะสม                                                    

3.4 อื�นๆ (กําไรรอการจัดสรร)                                   
-                                        -                                                    3.5 กําไรสุทธิ             

4.รายได้                                                                     

4.1 ดอกเบี�ยรับจากใหส้มาชกิกู้                   
4.2 ดอกเบี�ยรับจากใหส้หกรณ์อื�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 สินทรัพย์อื�น                                                     

หนว่ย : บาท

100.00 100.00

3,653,873,546.60 26.22
 3.31

9,778,931,758.39 70.00
253,981,758.39 1.82

6,814,950,000.00 48.79
2,710,000,000.00 19.40

65,488,095.86 0.47

8,621,398,047.55 61.72

114,996,948.87

7,624,115,948.62 54.58

72,285,150.06 0.52

5,347,613,597.89 38.28

4,321,240,800.00 30.93

728,462,198.60 5.21
137,903,300.70 0.99

  160,007,298.59 1.15

254,951,596.91 100.00

98,305,669.97 38.56
  8,133,959.50 3.19

147,550,148.19 57.87
961,819.25 0.358

37.24

61,349,443.66 24.06
33,594,854.66 13.18

คน คน                          
คน                          คน

คน คน                          

0.82

12,562

11,341
1,218

13,652,067,138.43

 94,944,298.32

11,342
1,220

26.76

12,559

462,180,248.00

810,000,000.00 5.80

100.00

- -

พฤษภาคม 65

403,113,829.25

9,535,381,768.88 69.85

254,306,768.88 1.86
6,571,075,000.00 48.13
2,710,000,000.00 19.85

59,697,993.70 0.44

8,363,062,259.80 61.26

69,606,908.10

7,606,244,076.25

77,211,275.45

610,000,000.00

55.71

0.57

0.51

4.47

5,289,004,878.63 38.74

4,290,912,460.00

728,462,198.60
138,400,420.70

  131,229,799.33
-

31.43

5.34
1.01

0.96
-

210,002,850.31

81,889,387.22
  7,109,958.26

120,466,010.68
537,494.15

38.99
3.39

57.36
0.26

  78,773,050.98 37.51

51,053,777.39
27,719,273.59

24.31
13.20

13,969,011,645.44

3,662,411,543.19

2.95

มถินุายน 65


