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

สิงหาคม  2565ป�ที� 23 ฉบับที� 8

สําหรับสมาชิกสําหรับสมาชิกสําหรับสมาชิก   

สวัสดิการมีอะไรบ้าง?

สมาชิกจะเกษียณอายุจะต้องทําอย่างไร?

การใช้บริการหลังเกษียณมีอะไรบ้าง?

ข้อควรรู้ข้อควรรู้ข้อควรรู้

ผู้เกษียณผู้เกษียณผู้เกษียณ

การส่งค่า หุ้นรายเดือนทําอย่างไร . . .
จะงดส่งค่า หุ้นได้หรือไม่ . . .

04

อ่านต่อหน้า 2 ...



       (1) กรณีครบรอบวันคล้ายวันเกิด มอบเงินสดโอนเข้าบัญชี ป�ละ 120.- บาท 
       (2) กรณีเข้ารว่มพิธีฮัจญ์ หรืออุปสมบท มอบเงิน 1,000.- บาท

(3) กรณีสมรส  มอบเงิน 1,000.- บาท
(4) กรณีคลอดบุตร มอบเงินคนละ 1,000.- บาท
(5) กรณีประสบอุบัติภัย จ่ายสูงสุดไมเ่กิน 20,000.- บาท
(6) มีสิทธิ�สมัครขอทุนสนับสนุนการศึกษาตามประกาศแต่ละป� 
(7) มีสิทธิ�เข้ารว่มกิจกรรมที� สอ.มช.จัด
(8) กรณีครองสถานภาพโสด มาตลอดจนอายุครบ 60 ป�บริบูรณ์
      (อายุการเป�นสมาชิก คูณ 100.- บาท)
(9) เงินบําเหน็จสมาชิก จ่ายเมื�ออายุครบ 60 ป�บริบูรณ์ โดยคํานวณ
      จากอายุสมาชิกคูณ 300.- บาท สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
      ที�มีอยูใ่นสหกรณ์หลังวันเกิดสมาชิก
(10) เงินกองทุนรวมใจฯ เริ�มจ่ายตั�งแต่อายุ 61 ป�ขึ�นไป โดยมีเงื�อนไข
        การจ่ายตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนรวมใจฯ 
(11) เงินกองทุน 40 ป� สมาชิกผู้สูงอายุ  เริ�มจ่ายตั�งแต่อายุ 83 ป� 

        และรับผลประโยชน์จากเงินกองทุนรวมใจจนครบแล้วจ่ายป�ละไมเ่กิน 
        3,000.- บาท ตลอดการเป�นสมาชิก         

       (2)  การลดหรอืงดสง่ค่าหุน้ สามารถทําได้ถ้าสมาชิกสง่ค่าหุ้นมาแล้วไมน่้อยกว่า 120 เดือน (10 ป�) และมี
ทุนเรือนหุ้นไมน่้อยกว่า 100,000.- บาท เว้นแต่มีหนี�สินเกินทุนเรือนหุ้น จะต้องสง่ค่าหุ้นตามปกติ

      สมาชิกที�จะเกษียณอายุราชการทุกคน เพื�อรักษาสมาชิกภาพของสมาชิก จําเป�นต้องเปลี�ยนแปลงรายการให้
เป�นป�จจุบัน อาทิ ที�อยูที่�สามารถติดต่อได้ การสง่ค่าหุ้นหรือหนี�รายเดือน ซึ�งโดยปกติสมาชิกต้องติดต่อสหกรณ์
ด้วยตนเอง  แต่ในยุควิถชีวิีตใหม ่ (New Normal)  สหกรณ์ได้ปรับวิธีการทํางานให้เข้ากับยุคสมัย เพื�ออํานวย
ความสะดวกและรักษาระยะหา่งทางสังคม สมาชิกไม่ต้องไปติดต่อด้วยตนเอง  สหกรณ์จะมีหนังสือถึงท่านพร้อม
เอกสารที�เกี�ยวข้องให้สมาชิกกรอกผา่นระบบออนไลน์ตามขั�นตอนที�จะจัดสง่ให้ต่อไป

        (1) วิธกีารสง่ค่าหุน้ 
           -สมาชิกที�รบัเงินบาํนาญ หรอืเงินบาํเหน็จรายเดือนใหทํ้าหนังสือยินยอมหักเงินบํานาญ/บําเหน็จรายเดือน
รายเดือนเพื�อชําระหุ้นไว้กับสหกรณ์
            -สมาชิกที�ไมม่ีเงินบํานาญหรือเงินบําเหน็จรายเดือน ให้เป�ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้กับสหกรณ์ และต้อง
นําเงินเข้าบัญชีภายในวันที� 20 ของเดือน เพื�อให้สหกรณ์ทํารายการหักชําระค่าหุ้นรายเดือน

      (1) บริการด้านเงินฝากทุกประเภท 
      (2) บริการด้านเงินกู้

2.1 เงินกู้เพื�อเหตุฉุกเฉิน
2.2 เงินกู้สามัญ/เงินกู้พิเศษ
2.3 เงินกู้สามัญสําหรับสมาชิก
      วัยเกษียณ

    

สมาชิก สมาชิก สมาชิก รอรับหนังสือจากสหกรณ์ รอรับหนังสือจากสหกรณ์ รอรับหนังสือจากสหกรณ์ และและและ
กรอกข้อมูลเปลี�ยนแปลงรายการทางออนไลน์กรอกข้อมูลเปลี�ยนแปลงรายการทางออนไลน์กรอกข้อมูลเปลี�ยนแปลงรายการทางออนไลน์

สวัสดิการมีอะไรบ้าง?

สมาชิกที�จะ เกษียณอายุราชการป� นี�
ต้องทําอย่างไร?

บริการหลังเกษียณ. . .บริการหลังเกษียณ. . .
มีอะไรบ้าง?มีอะไรบ้าง?

การส่งค่า หุ้นรายเดือนทําอย่างไร. . .งดส่งค่า หุ้นได้มั�ย . . .

ดูรายละเอียดได้ที�คู่มือผู้เกษียณอายุฯดูรายละเอียดได้ที�คู่มือผู้เกษียณอายุฯ

ทั�งนี�  เป�นไปตามหลักเกณฑ์
การใหเ้งินกู้แต่ละประเภท        

สําหรับสมาชิกสําหรับสมาชิกสําหรับสมาชิก   
ข้อควรรู้ข้อควรรู้ข้อควรรู้

ผู้เกษียณผู้เกษียณผู้เกษียณ
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หมายเหต ุ: สวสัดิการตามขอ้ 2-8 ใหติ้ดต่อขอรบัภายใน 1 ป�
หากพน้กําหนดถือวา่ท่านสละสทิธิ�



    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ให้ป�ด 
ทึบในสว่นของ เชื�อชาติ ศาสนา และกรุ๊ป 
เลือด   ที�ระบุอยูใ่นบัตร (ถ้ามี) 

1.ฝากเงนิ

สมาชิกที�ติดต่อฝากเงิน ถอนเงิน หรือเป�นผู้รับมอบ 
อํานาจมาดําเนินการแทน เพื�อความสะดวกรวดเร็ว 
และถูกต้อง ขอให้สมาชิกกรอกข้อมูลตามตัวอย่าง

 

2.ถอนเงนิ

กรณีมอบอํานาจถอนเงิน

กรอก 4 จุด

กรอก 5 จุด

เตรียมเอกสารฉบับจริง

ผู้มอบอํานาจ

ผู้รับมอบอํานาจ

ใช้สาํหรบัทําธุรกรรมกับ สอ.มช.เท่านั�น

เตรียมสําเนาแนบใบถอน

สําเนาถูกต้อง

ตัวอย่างกรอก
ใบถอน-มอบอํานาจ

ฝาก ถอน มอบอํานาจ
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หักชําระเฉพาะดอกเบี�ยเป�นงวดรายเดือน 
ทั�งนี� รวมกับค่าหุ้น+ หนี�เงินกู้อื�นๆ แล้วไม ่
เกินร้อยละ 70 ของเงินได้รายเดือนของผู้กู้  
สําหรับ เงินต้น ผู้กู้สามารถชําระหนี�ได้ทั�ง 
จํานวนหรือบางส่วนก็ได ้โดยชําระด้วย 
ตนเองผ่านช่องทางการชําระเงินของ 
สหกรณ์

1.

2. ไม่เกินเวลาที�ผู้กู้จะอยู่ปฏิบัติงานใน มช.  
ส่วนสมาชิกเดิม ที�ได้รับเงินบํานาญ หรือเงิน 
บําเหน็จรายเดือน ผ่อนชําระให้เสร็จสิ�นภายใน 
อายุ 75 ป�บริบูรณ์

1.1 ข้าราชการ 
1.2 พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา
1.3 ลูกจ้างประจํา
1.4 บุคลากรประจํา ของ สอ.มช.
1.5 บุคลากรประจําของ สส.สอ.มช.
1.6 สมาชิกเดิม ซึ�งพ้นสภาพการเป�นบุคลากร 
ประจําและยังคงสมาชิกภาพ สอ.มช.อยู่ 
และที�มีอายุการเป�นสมาชิก 6 เดือน ขึ�นไป 

- กู้ได้สูงสุด 5 เท่าของเงินได้รายเดือน 
ไม่เกิน 200,000.00 บาท ทั�งนี� ไม่เกิน 
จํานวนทุนเรือนหุ้นที�มีอยู่ในสหกรณ ์
  - กรณีหนี�เต็มตามจํานวนทุนเรือนหุ้น 
แล้วไม่สามารถกู้เงินประเภทนี�ได้อีก
  - ไม่ต้องมีคนคํ�าประกัน

หมดหวง คลายกังวลหมดหวง คลายกังวล

ODODOD

 เป�นสมาชกิสามญัที�มคีณุสมบตัติามขอ้บงัคบั
สหกรณ ์ขอ้ 34 (1) ((1.1) – (1.6)) ประกอบดว้ย 

1.

สมาชิกสามารถรับเงินทั�งหมดเต็มจํานวน 
หรือทยอยรับเงินบางส่วนของวงเงินกู้ก็ได ้
หากมีการใช้วงเงินกู้ สหกรณ์จะคิดดอกเบี�ย 
จากภาระหนี�คงเหลือ ณ สิ�นวันทําการทุกวัน 
โดยเรียกเก็บ ณ วันตัดยอดประจําเดือน 
ของสหกรณ์

วงเงิน 200,000.-วงเงิน 200,000.-

...เปลี�ยนแปลงวงเงินกู้สามัญ
เบิกเกินบัญชีกับสหกรณ์ได้ป�ละครั�ง..

คุณสมบัติ 
ของผู้กู้ 

     
2 เป�นพนกังานมหาวทิยาลยัชั�วคราว สงักดั มช. 
ที�มอีายกุารเป�นสมาชกิ 3 ป� ขึ�นไป

วงเงินกู้ยืม

เงื�อนไขการ
รับเงินการผ่อนชําระ

อัตราดอกเบี�ยและเงื�อนไขการกู้อัตราดอกเบี�ยและเงื�อนไขการกู้
เป�นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เป�นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้  

สามัญเบิกเกินบัญชี พ.ศ. 2564สามัญเบิกเกินบัญชี พ.ศ. 2564

 "เป�ดวงเงินวันนี� เบิกเงินใช้วันถัดไป"

เพ่ือเพ่ิมสภาพคลองทางการเงินเพ่ือเพ่ิมสภาพคลองทางการเงิน

เบิกใชวงเงินตามความตองการเบิกใชวงเงินตามความตองการ

จายดอกเบ้ียเฉพาะยอดท่ีเบิกใชจายดอกเบ้ียเฉพาะยอดท่ีเบิกใช

ข่ า ว ส า ร  ส อ . ม ช . |  ห น้ า  4  



ข่ า ว ส า ร  ส อ . ม ช . |  ห น้ า  5  

-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

25.59
 3.13

10,078,992,548.02 70.75
245,167,548.02 1.72

7,123,825,000.00 50.01
2,710,000,000.00 19.02

75,189,206.80 0.53

8,840,781,330.34 62.06

126,082,014.51

7,646,719,629.02 53.63

74,979,686.81 0.53

5,404,924,507.38 37.94

4,350,442,860.00 30.54

728,462,198.60 5.11
135,712,950.70 0.95

  190,306,498.08 1.34

301,681,462.99 100.00

115,148,985.72 38.17
  9,382,890.02 3.11

176,122,567.88 58.38

1,027,019.37 0.34

36.92

72,040,713.16 23.88
39,334,251.75 13.04

คน คน                          
คน                          คน

คน คน                          

0.89

11,366
1,227

111,374,964.91

12,593

446,436,562.00

993,000,000.00 6.97

100.00

- -- -

14,245,705,837.72

3,645,087,520.90

มถินุายน 65

12,559

กรกฎาคม 65

11,341

1,218

13,969,011,645.44

3,662,411,543.19 26.22

462,180,248.00 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 0.82

7,624,115,948.62 54.58

810,000,000.00 5.80

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

98,305,669.97 38.56

  8,133,959.50 3.19

147,550,148.19 57.87

961,819.25 0.38

 94,944,298.32 37.24

61,349,443.66 24.06

33,594,854.66 13.18


