
เปลี�ยนแปลงทาง 
CMU COOP ONLINE

17-18 พ.ย.65
 เวลา 09.00-15.00 น.

ณ สํานักงานใหญ่ สอ.มช. 

เป�ดบัญช ี หรือแนะนํา 
เพื�อนสมาชิกเป�ดบัญช ี
ออมทรัพย์เกษียณสุข

รับเงินโอน
เข้าบัญชีออมทรัพย ์
ในเดือนถัดไป 200.-  

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

ข่าวสาร สอ.มช. 
ตุลาคม  2565ป�ที� 23 ฉบับที� 10

ขอเชิญสมาชิก สอ.มช. ลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการ ชุดที� 49
สรรหากรรมการ 

ณ หนว่ยงานที�สมาชิกสังกัด หรือตามที�สหกรณ์กําหนด

สรรหาล่วงหน้าวันพุธที� 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 
เวลา 09.00-15.00 น. 

(อ่านต่อที�หน้า 2)

การรับเงินปนผล/เงินเฉล่ียคืน
ประจําป 2565

ผา่นหน้า
เว็บไซต์ หรือ มือถือ

ตั�งแต่วันที�
1 ตค. - 25 ธค. 65 

31 ตุลาคม 2565
"วันออมแห่งชาติ"

สอ.มช.จัด â»ÃâÁªÑè¹¾ÔàÈÉ

(อ่านต่อที�หน้า 3)

สรุปผลการประใหญ่วิสามัญ 
ครั�งที� 1/2565 

         ตามที� สอ.มช. จัดการประชุมใหญวิ่สามัญ ครั�งที�
1/2565  ขึ�น ณ สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
(ITSC)  และทางออนไลน์ผา่นระบบ ZOOM  เพื�อพิจารณา
รา่งระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื�อเลือกตั�ง
คณะกรรมการดําเนินการนั�น  ในการนี� มีผู้เข้ารว่มประชุม
ทั�งสิ�น จํานวน 288 คน (ประกอบด้วยสมาชิกที�เข้ารว่ม
ประชุมทาง On site 136  คน On line 152 คน)  ...  

(อ่านต่อที�หน้า 3- 4)

¾Ô¹ÑÂ¡ÃÃÁ·íÒä �́àÅÂ...
·íÒäÁ ? µ�Í§ÃÍ (อ่านต่อที�หน้า  5)
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สรรหากรรมการ 
        ตามที� สอ.มช. ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้ารับการสรรหาเพื�อเลือกตั�งเป�นกรรมการดําเนินการ ชุดที� 49 
ประจําป� 2565 ระหว่างวันที� 8 - 23 กันยายน 2565 นั�น่ ปรากฎมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ดังนี�

       กลุ่มงานที� 1. ข้าราชการตําแหนง่วิชาการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานมหาวิทยาลัยชั�วคราว 
สายวิชาการ  มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา  จํานวน 2 คน ดังนี�  

     กลุ่มงานที� 2. ข้าราชการตําแหนง่ทั�วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงาน 
มหาวิทยาลัยชั�วคราว สายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ   มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา  7  คน  

(ต่อจากหน้า 1)

    คณะกรรมการสรรหา ในคราวประชุมครั�งที� 2/2565 เมื�อวันอังคารที� 27 กันยายน 2565 โดยมี นายวราวุธ อภิวงค์ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา เป�นประธานในที�ประชุม ได้ประชุมพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 
ทั�ง 2 กลุ่ม และทําการจับหมายเลขผู้รับสมัครสรรหา ปรากฎผลดังนี�

ผศ.ปฐม  ปฐมธนพงศ์
สมาชกิเดิม(คณะเทคนคิการแพทย)์

กลุ่มงานที� 1กลุ่มงานที� 1กลุ่มงานที� 1
หมายเลข

1
ผศ.นพดล  ชลอธรรม

คณะเภสชัศาสตร์

หมายเลข

2

นายเดชา  พรงึลําภู

นายทินกฤต  นุตวงษ์

นางแววดาว  ทวชียั

นายสมาน  สรุยิวงค์

นายกิตติ�พพิชัญ์  ผดงุพนัธ์
สมาชกิเดิม(สาํนักงานมหาวิทยาลัย) คณะแพทยศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ สาํนักงานมหาวิทยาลัย

คณะสงัคมศาสตร์

กลุ่มงานที� 2
หมายเลข

1
หมายเลข

2
หมายเลข

3
หมายเลข

4
หมายเลข

5
หมายเลข หมายเลข

7
นายชาํนาญ  แจ้งสว่าง

คณะแพทยศาสตร์

6
นายพงศพ์นัธ์  รตันะ

สมาชกิเดิม (คณะแพทยศาสตร)์

   ขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ�ออกเสียงสรรหากรรมการ เพื�อเป�นตัวแทนท่านเข้าไปรว่มบริหารงานสหกรณ์
ต่อไป 
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-เป�ดบัญชีขั�นต�า 500.- สูงสุดไมเ่กิน 5,000.- บาท
-เป�ดบัญชีเงินฝากตามโครงการนี�ได้เพียงบัญชีเดียว
-สหกรณ์จะหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกทุกเดือน 
ยกเว้น ไมม่ีเงินได้รายเดือนจะหักจากบัญชีเงินฝากออม 
ทรัพย์ของสหกรณ ์
-สามารถเพิ�มหรือลดเงินฝากรายเดือนได้ ไมเ่กินป�ละ 2 
ครั�ง 
-เงินฝากประเภทนี�ไมส่ามารถนําไปค�าประกันเงินกู้กับ 
สหกรณ์ได้ 

เงื�อนไขการฝาก

โครงการเงินฝากออมทรพัยเ์กษียณสขุ 
หมายถึง การออมเงินอยา่งต่อเนื�องจนถึงเกษียณอายุงาน

การถอนเงิน
 -ถอนป�ดบัญชีเงินฝากเมื�ออายุครบ 60 ป�บริบูรณ์
  และถอนบางสว่นไมไ่ด้
 -อัตราดอกเบี�ย = ดอกเบี�ยเงินฝากออมทรัพย์+1.50
- หากป�ดบัญชีก่อนอายุ 60 ป�บริบูรณ์ ต้องชําระค่า 
ธรรมเนียมการถอนในอัตราร้อยละ 50% ของดอกเบี�ยที� 
ได้รับทั�งหมด ยกเว้น ผู้ฝากเสียชีวิตจะได้รับการยกเว้น 
ค่าธรรมเนียม

เงื�อนไขอื�น ๆ  :   เป�นไปตามหลักเกณฑ์การฝากแบบ 
ออมทรัพย์ตามที�สหกรณ์กําหนด

(ต่อจากหน้า 1)

    31 ตุลาคม ของทุกป�เป�นวันออมแหง่ชาติ เพื�อสง่เสริม
สมาชิก มีนิสัยรักการออม รวมทั�งให้สมาชิก ตระหนักถึง
ความสําคัญ และประโยชน์ของการออมเงินว่าเป�นสว่น
สําคัญของชีวิตที�จะต้องกระทําอยา่งต่อเนื�องขาดมิได้
เก็บออมก่อนใช้ สอ.มช. จึงจัดโปรโมชั�นสง่เสริมให้
สมาชิกออมเงินไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณอายุงาน เพียง
เป�ดบัญชี หรอืแนะนําเพื�อนสมาชิกเป�ดบัญชีเงินฝาก
ออมทรพัย์เกษียณสุข ขั�นต�าบัญชีละ 500.- บาท แต่ไม่
เกิน 5,000.- บาท  รบัเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากออม
ทรพัย์ของสมาชิก 200.- บาท ในเดือนถัดไป  เริ�ม 1 ต.ค.
- 30 พ.ย. 65 

31 ตุลาคม วันออมแห่งชาติ

สรุปผลการประใหญ่วิสามัญ ครั�งที� 1/2565 
           เริ�มประชุมเวลา 13.00 น. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส คอวนิช ประธานกรรมการเป�น 
ประธานในที�ประชุม กล่าวเป�ดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี�

 
ระเบียบวาระที� 1. เรื�องแจ้งให้ทราบ - ไมม่ี

 
ระเบียบวาระที� 2. แต่งตั�งผู้ตรวจรายงานการประชุมใหญวิ่สามัญ ครั�งที� 1/2565
                             ที�ประชุมใหญฯ่ มีมติแต่งตั�งสมาชิกที�มีรายชื�อต่อไปนี� เป�นผู้ตรวจรายงานการประชุมใหญวิ่สามัญ 
ครั�งที� 1/2565
                               1.นายสวัสดิ�    โฆสิโต        ทะเบียนสมาชิก 005812
                               2.ผศ.ภิญโญ   ทองดี          ทะเบียนสมาชิก 006856
                               3.นายวส ุ        ละอองศร ี  ทะเบียนสมาชิก  004734

(ต่อจากหน้า 1)

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



ระเบยีบวาระที� 3. พิจารณารา่งแก้ไขระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื�อเลือกตั�งคณะกรรมการ

ประเด็นพจิารณา 
                ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จํากัด  ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาเพื�อ 
เลือกตั�งคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ....รา่งขึ�นเพื�อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย การดําเนินงานและการ 
กํากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี�ยน พ.ศ. 2564 และแก้ไขข้อความให้สอดคล้องกับข้อบังคับ 
สหกรณ์ (แก้ไขเพิ�มเติม ฉบับที� 10) พ.ศ.2565 ที�ได้แก้ไขเมื�อวันที� 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ที�ผา่นมา โดยม ี
สาระสําคัญ ดังนี�

              หมวด 1 องค์ประกอบ คุณสมบัติ และที�มาของคณะกรรมการดําเนินการ ยังคงหลักการเดิมสอดคล้อง 
กับข้อบังคับที�ต้องปรับตามกฏกระทรวงว่าด้วยการดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ ์
เครดิตยูเนี�ยน โดยมีการแก้ไขในสว่นของผู้แทนกลุ่มผู้มีคุณวุฒิ ให้สรรหาจากสมาชิกที�มีคุณวุฒิด้านการเงิน การ 
บัญชี การบริหารจัดการ หรือเศรษฐศาสตร์ ทั�งนี�เป�นไปตามกฏกระทรวงว่าด้วยการดําเนินงานและการกํากับ 
ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี�ยน จํานวนสี�คน

              หมวด 2 เพิ�มหมวดใหมข่ึ�นมา โดยจัดให้มีคณะอนุกรรมการเลือกตั�งเพื�อดําเนินการสรรหากรรมการ 
ดําเนินการที�มีความเป�นกลาง  สุจริต  และเที�ยงธรรม   โดยให้ที�ประชุมใหญเ่ลือกตั�งคณะอนุกรรมการเลือกตั�งขึ�น 
มาคณะหนึ�งเพื�อดําเนินการสรรหากรรมการดําเนินการ จํานวน 5 คนประกอบด้วย       
             1) อนุกรรมการที�เป�นสมาชิกจากข้าราชการตําแหนง่วิชาการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
จํานวนสองคน
             2) อนุกรรมการที�เป�นสมาชิกจากข้าราชการประเภททั�วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี�ยวชาญเฉพาะ 
หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มบริหารจัดการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ จํานวนสองคน
             3) อนุกรรมการที�เป�นสมาชิกจากลูกจ้างประจํา หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มบริการ 
จํานวนหนึ�งคน 
              โดยในหมวดนี�ได้มีการกําหนดคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง่ และอํานาจหน้าที� ของคณะ 
อนุกรรมการเลือกตั�งไว้ด้วย

              มติที�ประชุมใหญฯ่  เหน็ชอบรา่งระเบยีบด้วย หลักเกณฑ์ และวิธกีารสรรหาเพื�อเลือกตั�งคณะกรรมการ 
ดําเนนิการ พ.ศ....ตามเสนอ

ระเบยีบวาระที� 4. เรื�องอื�น ๆ  - ไมม่ ี

เลิกประชุมเวลา  14.30  น.

(ต่อจากหน้า 3)สรุปผลการประใหญ่วิสามัญ ครั�งที� 1/2565 
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เพื�อไม่ให้เป�นภาระ และสร้างความยุ่งยากแก่คนข้างหลัง และ
ลดข้อพิพาทหรือถกเถียงกันเรื�อง "มรดก" 

 ควรทําพินัยกรรมในขณะที�มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนนะคะ

6.2

                                                 หลายอยา่งในชีวิตเป�นเรื�องที�คาดการณ์ล่วงหน้าไมไ่ด้ แต่ก็มีอีกหลายเรื�องเชน่กันที� 
เราสามารถเตรียมความพร้อมเอาไว้ได้ ทําทุกอยา่งให้เรียบร้อยเพื�อความสบายใจของตัวเอง และจัดระเบียบชีวิต 
ให้พร้อมไมส่ร้างป�ญหาให้คนรุน่หลังต้องตามแก้ไข .... หนึ�งในหลายเรื�องที�ควรจัดการทําด้วยตนเองไว้ในขณะที� 
มสีติสมัปชัญญะครบถ้วน คือการเขยีนพินัยกรรม หรอืการระบุผูร้บัผลประโยชน์ นั�นเอง     

       เพื�อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกขณะที�ยังมีชีวิตอยู ่ให้ท่านทําพินัยกรรมระบุผู้รับผลประโยช์ให้แก่ทายาท หรือ 
บุคคลที�มีความเกี�ยวพันกับสมาชิก    เมื�อสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก ดอกเบี�ย เงินป�นผล 
เงินเฉลี�ยคืน เงินสินไหมทดแทน (หลังจากหักหนี�ที�มีต่อสหกรณ์แล้ว) และเงินสวัสดิการที�จะได้รับตามระเบียบ 
สหกรณ์ ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ตามที�ระบุไว้ในหนังสือตั�งผู้รับโอนประโยชน์ ทั�งนี�ผู้รับโอนประโยชน์สามารถ 
ระบุได้ตั�งแต่ 1 คน หรือหลายคนก็ได้
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   ชวีติไมม่อีะไรแน่นอน 
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-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

26.95
 2.91

9,485,813,244.26 69.59
248,199,210.10 1.82

7,127,614,034.16 52.29
2,110,000,000.00 15.48

74,822,125.42 0.55

8,168,589,512.63 59.92

128,588,420.03

7,626,840,488.61 55.95

78,160,603.99 0.57

5,463,516,888.93 40.08

4,380,570,330.00 32.14

728,462,198.60 5.34
135,299,150.70 0.99

  219,185,209.63 1.61

347,917,917.09 100.00

132,095,643.47 37.96
  10,566,138.90 3.04
204,208,856.04 58.68

1,101,278.68 0.32

37.01

82,622,758.66 23.74
46,163,948.80 13.27

คน คน                         
คน                         คน

คน คน                         

0.94

11,388
1,211

128,786,707.46

12,559

397,175,778.75

335,000,000.00 2.46

- -

13,632,106,401.56

3,674,295,253.13

สงิหาคม  65

12,593

11,366

1,227

กันยายน 65

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

13,913,622,320.96

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
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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


