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

ธันวาคม  2565ป�ที� 23 ฉบับที� 12

รับสมัครคณะผูตรวจสอบกิจการรับสมัครคณะผูตรวจสอบกิจการรับสมัครคณะผูตรวจสอบกิจการ   

   สอ.มช. รบัสมคัรคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
เพื�อทําหนา้ที�ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ตามที�นายทะเบยีน
สหกรณ์กําหนด 
 

    คณะผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ จะต้องเป�นผู้มคีณุวุฒิ
ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ ์ ในด้านต่างๆ เชน่
การบรหิารจัดการ การเงิน การบญัช ี เศรษฐศาสตร ์ กฎหมาย
หรอืด้านอื�นที�เกี�ยวขอ้งและมคีวามเข้าใจในหลักการของ
สหกรณ์เป�นอยา่งดี...  

รายละเอียดอ่านต่อหน้า 2 >>>.

รับสมัครอนุกรรมการเลือกต้ังรับสมัครอนุกรรมการเลือกต้ังรับสมัครอนุกรรมการเลือกต้ัง   

ไมเ่ป�นผูดํ้ารงตําแหนง่ทางการเมอืง ขา้ราชการ 
การเมอืง 
ผูบ้รหิารท้องถิ�นและกรรมการบรหิารพรรคการเมอืง
เป�นผูที้�มคีวามซื�อสตัย ์และไมเ่คยผดินดัสง่เงินงวด 
ชาํระหนี� ...

    เพื�อทําการเตรยีมเสนอรายชื�อคณะอนกุรรมเลือกตั�ง 
ต่อที�ประชุมใหญส่ามญัประจําป� 2565 ในวันศกุรที์� 10 
กมุภาพนัธ ์2566

  สอ.มช. จึงขอเชญิสมาชกิสามญั จํานวน 5 คน มาจาก 
     กลุ่มงานที� 1. จํานวน  2 คน 
     กลุ่มงานที� 2. จํานวน  2 คน 
     กลุ่มงานที� 3.  จํานวน 1 คน
   ที�มคีณุสมบติัตามเกณฑ์ ดังนี�

รายละเอียดอ่านต่อหนา้ 3 >>>.

สอ.มช.ใหบริการสอ.มช.ใหบริการสอ.มช.ใหบริการ
รับฝาก-ถอนเงินสดรับฝาก-ถอนเงินสดรับฝาก-ถอนเงินสด

เวลา 08.30-15.00 น.เวลา 08.30-15.00 น.เวลา 08.30-15.00 น.
วันทําการสหกรณวันทําการสหกรณวันทําการสหกรณ



คณุสมบัติ ลักษณะต้องหา้ม 
อํานาจหน้าที�ของผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มช.

เป�นไปตามประกาศแนบท้ายนี�

คณะผูตรวจสอบกิจการ

คุณสมบัติ 
ของผูสมัคร

ใบสมคัร
คณะผู้ตวจสอบกิจการ

ดาวน์โหลดได้ที�
www.savingscmu.or.th

(1) เป�นสมาชกิของ สอ.มช. หรือบุคคลภายนอกหรอืนติิบุคคล 
(2) ผา่นการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์
     หรือหนว่ยงานอื�นที�ได้รับการรับรองหลักสตูรจากกรมตรวจบญัชี
     สหกรณ์ 
(3) ในกรณเีป�นสมาชกิของสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก จะต้องเป�น
      ผู้มคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณด้์านบรหิาร 

   คณะผูต้รวจสอบกิจการอยา่งน้อย 2 คน จะต้องเป�นผู้มีคณุวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรด้ีานการเงิน หรอืการบญัช ี หรอืการ
บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์  และให้คณะผูต้รวจสอบกิจการ
เลือกผู้ตรวจสอบกิจการคนหนึ�งคนใดทําหน้าที�ประธานคณะผู้ตรวจ
สอบกิจการ

กําหนดการ
รับสมัคร

ประกาศรายช่ือ

จับฉลาก
หมายเลข

ตั�งแต่บดันี� - 29 ธันวาคม 2565  
ในวันทําการสหกรณ ์เวลา 08.30-16.30 น.   

ณ สาํนกังาน สอ.มช.

วันที� 5  มกราคม 2566 
ณ สาํนักงาน สอ.มช. และเว็บไซต์สหกรณ ์

www.savingscmu.or.th

วันที� 10 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. 
ณ สาํนกังาน สอ.มช. 

(กรณมีคีณะผูส้มคัรผูต้รวจสอบกิจการ เพยีง 1 คณะ 
ไมต้่องทําการจับฉลากหมายเลข)

หลักฐาน
การสมัคร
ใบสมคัร จํานวน 1 ฉบับ
รูปถ่ายหนา้ตรง ขนาด 2 นิ�ว (ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน)  1  รูป
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรเจ้าหนา้ที�ของรฐั

สําเนาคณุวุฒิการศกึษา        จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาการจดทะเบียนนติิบุคคล (กรณีเป�นนติิบุคคล)

สําเนาหนังสอืผา่นการอบรมการตรวจสอบกิจการจาก

       หรือพนักงานของรัฐ  จํานวน 1 ฉบับ

       จํานวน 1 ฉบับ

       กรมตรวจบัญชสีหกรณ ์หรือหนว่ยงานอื�นที�ได้รบัการ
       รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชสีหกรณ์ จํานวน  1 ฉบบั

เอกสารอื�นที�แสดงถึงความรู้ความสามารถตามคณุสมบติัผูส้มัคร (ถ้าม)ี

กําหนด
การเลือกต้ัง

วันที� 10 กมุภาพนัธ์ 2566 
 ณ หอ้งประชุมสาํนกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

หรอืสแกนที�นี�

สอบถามเพิ�มเติมที�งานธุรการ 0 5394 3651-2 ต่อ 110-112
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วันที� 10 กมุภาพนัธ์ 2566 
 ณ ห้องประชุมสํานกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่3.1  ใบสมคัร  จํานวน 1 ฉบบั
3.2  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ�ว (ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน)  จํานวน 1 รูป
3.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บตัรเจ้าหนา้ที�ของรฐั
       หรือพนกังานของรัฐ  จํานวน 1 ฉบบั

หลักฐาน
การสมัคร

รับสมัคร
จํานวน  5  คน

คุณสมบัติ
  ของผูสมัคร 

ดาวน์โหลดได้ที�
www.savingscmu.or.th

กําหนดการ
รับสมัคร

ประกาศ
รายชื�อผู้สมัคร

จับฉลาก
หมายเลข

วนัที� 9 - 26 ธันวาคม 2565  
ในวนัทาํการสหกรณ์ เวลา 08.30-16.30 น.   

ณ สาํนักงาน สอ.มช.

วันที� 5  มกราคม 2566 
ณ สาํนกังาน สอ.มช. และเว็บไซต์สหกรณ ์

www.savingscmu.or.th

วันที� 10 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. 
ณ สาํนกังาน สอ.มช. 

กําหนด
การเลือกต้ัง

หรือสแกนที�นี�

คณะอนุกรรมการเลือกต้ัง
ประจําป 2566-2568

 
    ตามระเบียบ สอ.มช.ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธกีารสรรหาเพื�อเลือกตั�ง 
คณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2565 ขอ้. 10 กําหนดใหที้�ประชุมใหญ ่
เลือกตั�งคณะอนุกรรมการเลือกตั�งขึ�นมาคณะหนึ�งเพื�อดําเนนิการสรรหา 
กรรมการดําเนินการ  
     เพื�อเตรยีมเสนอรายชื�อผู้สมคัรรบัเลือกตั�งเป�นคณะอนุกรรมการเลือก 
ตั�งต่อที�ประชุมใหญส่ามญั ประจําป� 2565   สอ.มช.จึงขอเชญิสมาชกิทีม ี
คุณสมบัติตามเกณฑ์สมคัรเป�นคณะอนุกรรมการเลือกตั�ง ประจําป� 2566 

 2.1  เป�นสมาชกิสหกรณ์
 2.2  ไมเ่ป�นผู้ดํารงตําแหนง่ทางการเมอืง  ขา้ราชการการเมือง หรอื
         ผูบ้ริหารท้องถิ�น หรือสมาชกิสภาท้องถิ�น และกรรมการบรหิาร
         พรรคการเมอืง
 2.3  มคีวามซื�อสตัยส์จุริต
 2.4  ไมเ่คยผดินัดสง่เงินงวดชาํระหนี�

ข้าราชการตําแหน่งวชิาการ หรือพนักงานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ

ขา้ราชการประเภททั�วไป ประเภทวชิาชพีเฉพาะ หรือ 
เชี�ยวชาญเฉพาะ หรือพนักงานมหาวทิยาลยัสายปฏิบตักิาร 
กลุม่บริหารจัดการ กลุม่ปฏิบตักิารและวชิาชพี 

ลกูจ้างประจํา หรือพนักงานมหาวทิยาลยัสายปฏิบตักิาร กลุม่บริการ 

ใบสมัคร

*

**

***

 เป�นสมาชกิ สอ.มช. กลุ่มงานที� 1           จํานวน 2 คน
 เป�นสมาชกิ สอ.มช. กลุ่มงานที� 2          จํานวน 2 คน
 เป�นสมาชกิ สอ.มช. กลุ่มงานที� 3          จํานวน 1  คน

1.
2.
3.

*
**
***

สอบถามเพิ�มเติมที�งานธุรการ 0 5394 3651-2 ต่อ 110-112
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Facebook 

@iqu1358u

ชองทางติดตอออนไลน 
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด

CMU COOP ApplicationCMU COOP ApplicationCMU COOP Application

ระบบ IOS ระบบ ANDROID 

LINE OA

Website

LINE งานการเงิน

www.savingscmu.or.th savingscmu

@savingscmu

savingscmu@gmail.com
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-สมาชกิสามัญ                                                                                                                        

1.สนิทรพัยร์วม                                       

1.1 เงินให้สมาชกิกู้                                                 
1.2 เงินใหส้หกรณอื์�นกู้                                                          
1.3 เงินลงทุน                                                                

2.หนี�สนิรวม                                                                      

2.1 เงินกู้ยมื                                                                    

2.2 เงินรับฝากจากสมาชกิ                             
2.3 ตั�วสัญญาใชเ้งิน                                                         
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
สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่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                          

11,434
1,167

12,601

13,627,893,390.68

พฤศจิกายน 65

26.24
 8.51

9,032,821,885.55 64.76
268,716,645.75 1.93

7,654,105,239.80 54.87
1,110,000,000.00 7.96

68,130,819.79 0.49

1,187,666,929.00
3,660,741,479.89

13,949,361,114.23

8,316,882,559.32 59.62

175,714,368.75

7,640,328,383.08 54.77

75,839,807.49 0.54

1.26

 425,000,000.00 3.05
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5,632,478,554.91 40.38

4,464,329,840.00 32.00

728,462,198.60 5.22

133,390,055.70 0.96

  306,296,460.61 2.20
- -

485,937,070.94 100.00

182,211,816.66 37.50
  17,566,355.28 3.61
281,836,030.74 58.00

4,322,868.26 0.89

36.97

111,890,984.57 23.03
67,749,625.76 13.94

179,640,610.33

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

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

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

11,415
1,188

12,603

ตลุาคม 65


