
ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช. 1
ปที่ 21 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2563

พบกับ LINE สอ.มช. เร็วๆนี้

หนา 1    1. สอ.มช. ขยายจํานวนเงินกูสามัญ

            2. ทุนสนับสนุนการศึกษาฯ ประจําป 2563   

            3. สอ.มช.ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู-เงินฝาก  

            4. สมาชิกที่ไดรับความเดือดรอนจากวิกฤตการณโควิด-19

            5. พบกับ Line Offi cial Account เร็วๆนี้

หนา 2    1. สารจากประธานกรรมการ

            2. อัตราดอกเบี้ยเงินกูและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

หนา 3    1. มาตรการปองกันโควิด-19 ของ สอ.มช.   

หนา 4    1. เงื่อนไขและบัญชีเงินฝากประเภทตางๆ 

            2. การถอนเงินเกิน 400,000 บาท

            3. สมาคมฯ จําหนายขาวสารกลอง 

สารบัญขาว

 
ทุนสนับสนุนการศึกษา ประจําปี 2563
     สําหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก

ÃÑºÊÁÑ¤Ã·Ò§ÍÍ¹äÅ¹�
ª‹Í§·Ò§à´ÕÂÇ
วันที่ 11 พฤษภาคม 

ถึง 12 มิถุนายน 2563

           สอ.มช. ขอเชิญสมาชิก และบุตรของสมาชิกที่กําลัง
ศึกษาอยู สมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจําป 2563 
ติดตามขาวการรับสมัครไดที่
www.savingscmu.or.th  
และ ขาวสาร สอ.มช. 
ประจําเดือนพฤษภาคม  2563

ดูรายละเอียดไดที่ www.savingscmu.or.th  



ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช.2 ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช.2

 ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ)

ประธานกรรมการดําเนินการ

เงินฝากออมทรัพย 1.00% 

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินฝากไมเกิน 1,000,000 บาท 1.50%

เงินฝากเกิน 1,000,000 บาท
แตไมเกิน 3,000,000 บาท 1.55%

เงินฝากเกิน 3,000,000 บาท
แตไมเกิน 5,000,000 บาท 1.60%

เงินฝากเกิน 5,000,000 บาทขึ้นไป 1.65%

เงินฝากประจํา 3 เดือน
เงินฝากไมถึง 500,000 บาท 1.85%

เงินฝากตั้งแต 500,000 บาท 
แตไมเกิน 1,000,000 บาท 1.95%

เงินฝากตั้งแต 1,000,000 บาทขึ้นไป 2.05%

เงินฝากประจํา 6 เดือน
เงินฝากไมถึง 500,000 บาท 1.95%

เงินฝากตั้งแต 500,000 บาท
แตไมเกิน 1,000,000 บาท 2.05%

เงินฝากตั้งแต 1,000,000 บาทขึ้นไป 2.15%

เงินฝากประจํา 12 เดือน
เงินฝากไมถึง 500,000 บาท 2.05%

เงินฝากตั้งแต 500,000 บาท 
แตไมเกิน 1,000,000 บาท 2.15%

เงินฝากตั้งแต 1,000,000 บาทขึ้นไป 2.25%

เงินฝากสะสมทรัพย 3.80%

สาร

                  ประธานกรรมการดําเนินการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

 

ประเภทเงินกู อัตราดอกเบ้ีย

เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.15%

สามัญ 6.15%

สามัญเพื่อการศึกษา 4.15%

สามัญหรือพิเศษที่ใช ทุนเรือนหุนคําประกัน 5.75%

สามัญหรือพิเศษที่ใช อสังหาริมทรัพยคําประกัน 5.65%

สามัญหรือพิเศษที่ใช เงินฝากคําประกัน 4.50%

พิเศษเพื่อการเคหะ
5.25% 

(คงที่ 3 ป)

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 มีผลบังคับใชวันที่ 26 มีนาคม 2563

สวัสดีครับทานสมาชิกที่เคารพ  

 เขาสูเดือนเมษายน การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สง
ผลกระทบไปทั่วโลกเปนวงกวาง มีผูเจ็บปวยและเสียชีวิตเปนจํานวน
มาก กระทบถงึการชะงกังนัของอตุสาหกรรมทองเทีย่วและอตุสาหกรรม
ทีเ่กีย่วเนือ่ง มกีารยกเลกิเทีย่วบิน ยกเลกิการจองโรงแรม ยกเลกิกจิกรรม
ตาง ๆ นําไปสูผลกระทบดานการคา การลงทุนทั้งภายในประเทศ และ
ระหวางประเทศ  ธุรกิจ หางราน สถานประกอบการ ตองปดชั่วคราว
เพื่อปองกันการแพรระบาด ทําใหคนวางงาน ขาดรายได เศรษฐกิจโดย
ทั่วไปตกตําอยางหนัก 

 สอ.มช. ตระหนักถึงความสําคัญกับเหตุการณดังกลาว ภายใต
สภาวะวกิฤตนีจึ้งไดกําหนดมาตรการปองกนัการแพรเชือ้สาํหรบัสมาชกิ
ที่เขาใชบริการในสํานักงานสหกรณทั้งสองแหง  โดยกําหนดจุดคัดกรอง
คนเขาออก มีการตรวจวัดไข สมาชิกที่เขามาใชบริการตองสวมหนากาก
อนามยัเขาสาํนกังาน จดั Social distance ภายในสาํนกังาน  มอบหมาย
ใหแมบานทาํความสะอาดจดุสมัผสัทุกช่ัวโมง  และทําการฉดีพนนาํยาฆา
เชือ้ เปนตน และ สอ.มช. ยงัเปดใหบรกิารสมาชกิทาํธรุกรรมไดตามปกติ    

 สาํหรบัมาตรการชวยเหลอืสมาชกิในสภาวะวกิฤตเิชนน้ี  สอ.มช. 
ไดประกาศลดดอกเบ้ียเงินกูท้ังระบบลงในอัตรารอยละ 0.15 คาดวาอยาง
นอยก็สามารถแบงเบาภาระรายเดือนของสมาชิกลงบาง  

ทายนี้  ผมหวังวาสมาชิกทุกทานจะปฏิบัติตนตามมาตรการ
ปองกนัและควบคมุโรคของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ขอ
ใหรักษาระยะหางทางสังคม หากไมมีความจําเปนขอใหอยูบาน หยุด
เชือ้ เพือ่ชาต ิขอใหทกุทานไดใชชวีติอยางมีสต ิ“ตระหนกัได” แตตอง 
“ไมตระหนก” ลางมือบอย ๆ  หมั่นดูแลรักษาสุขอ นามัยของตนเอง
อยูตลอดเวลา นะครับ 



ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช. 3

เงินฝากออมทรัพย 1.00% 

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินฝากไมเกิน 1,000,000 บาท 1.50%

เงินฝากเกิน 1,000,000 บาท
แตไมเกิน 3,000,000 บาท 1.55%

เงินฝากเกิน 3,000,000 บาท
แตไมเกิน 5,000,000 บาท 1.60%

เงินฝากเกิน 5,000,000 บาทขึ้นไป 1.65%

เงินฝากประจํา 3 เดือน
เงินฝากไมถึง 500,000 บาท 1.85%

เงินฝากตั้งแต 500,000 บาท 
แตไมเกิน 1,000,000 บาท 1.95%

เงินฝากตั้งแต 1,000,000 บาทขึ้นไป 2.05%

เงินฝากประจํา 6 เดือน
เงินฝากไมถึง 500,000 บาท 1.95%

เงินฝากตั้งแต 500,000 บาท
แตไมเกิน 1,000,000 บาท 2.05%

เงินฝากตั้งแต 1,000,000 บาทขึ้นไป 2.15%

เงินฝากประจํา 12 เดือน
เงินฝากไมถึง 500,000 บาท 2.05%

เงินฝากตั้งแต 500,000 บาท 
แตไมเกิน 1,000,000 บาท 2.15%

เงินฝากตั้งแต 1,000,000 บาทขึ้นไป 2.25%

เงินฝากสะสมทรัพย 3.80%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

 

ประเภทเงินกู อัตราดอกเบ้ีย

เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.15%

สามัญ 6.15%

สามัญเพื่อการศึกษา 4.15%

สามัญหรือพิเศษที่ใช ทุนเรือนหุนคําประกัน 5.75%

สามัญหรือพิเศษที่ใช อสังหาริมทรัพยคําประกัน 5.65%

สามัญหรือพิเศษที่ใช เงินฝากคําประกัน 4.50%

พิเศษเพื่อการเคหะ
5.25% 

(คงที่ 3 ป)

 คณะกรรมการอํานวยการในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวัน

ที่ 20 มีนาคม 2563 มีมติใหเปดบริการแกสมาชิกตามปกติ เนื่องจาก สอ.มช. 

ใหบริการแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งบุคลากรยัง

มาปฏิบัติงานอยู  โดย สอ.มช. มีมาตรการในการดูแลรักษาความสะอาดและ

ปองกันการติดเชื้อ เพื่อสรางความมั่นใจใหแกกรรมการ ฝายจัดการ และสมาชิก

ที่เขามาใชบริการ สอ.มช. ทั้ง 2 สาขา ดังนี้

 1) รณรงคใหสมาชิกสวมหนากากอนามัยทุกครั้งที่เขามาติดตอสหกรณ และให

สมาชิกเขา-ออก ทางเดียว

  2) ติดขอความประชาสัมพันธบริเวณทางเขาสหกรณ เพื่อปองกันและการ

ปฏิบัติตนในการหลีกเลี่ยงการติดไวรัส 

  3) ตั้งจุดวางเจลแอลกอฮอลฆาเชื้อ บริเวณประตูทางเขา-ออก เคานเตอรฝาก-

ถอน และโตะทํางาน

   4) ทําความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบอย โดยเพิ่มความถี่ในการทําความ

สะอาดดวยแอลกอฮอล เชน เคานเตอรบริการตางๆ โตะเขียนใบฝาก-ถอน ที่

จับบานประตูทางเขา-ออก หองนํา เปนตน

   5) เตรียมสบูลางมือและกระดาษทิชชูใหมีเพียงพอกับการมาใชบริการของ

สมาชิก

    6) ใหฝายจัดการสวมใสหนากากขณะปฏิบัติงาน กรณีปวยเปนไขหวัดจะตอง

รีบพบแพทย และหากเดินทางไปในจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใหหยุด

งานเปนระยะเวลา 14 วัน เพื่อดูอาการ

    7) ตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิรางกายของสมาชิกบริเวณทางเขาสหกรณ กรณี  

พบสมาชิกมีอุณหภูมิสูงกวา 37.5 องศา ใหทําการขอวัดซํา หากยืนยันมีไข ให

รอรับบริการดานนอก 

     8) ใหบริษัทเขามาฉีดพนนํายาฆาเชื้อโรค

โดยใชผลิตภัณฑฆาเชื้อจากประเทศเบลเยี่ยม 

มาตรฐานยุโรป สอดคลองกับ 93/42/EEC

เกี่ยวกับอุปกรณทางการแพทยเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสารกอมะเร็ง

  9) จัด social distance สําหรับที่นั่งพักคอยและจุดใหบริการบริเวณเคานเตอร

ฝาก-ถอน
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จําหนายขาวสารกลองแพ็คสูญญากาศ 

บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม ราคาถุงละ 45.- บาท

 สมาชิกที่ถอนเงิน 400,000 บาท ขึ้นไป สหกรณจะจายเปนเช็ค ดังนั้นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และสมาชิกได

รับเช็คธนาคารตามที่ระบุไว ขอสมาชิกติดตองานการเงินดวยตนเองลวงหนาพรอมยื่นเอกสารใบถอน เพื่อที่สหกรณ

                            จะไดดําเนินการนําเช็คใหผูมีอํานาจลงนาม เนื่องจากตามระเบียบสหกรณกําหนดเงิื่อนไขการสั่ง

                          จายเช็คไวดังนี้

  - วงเงินไมเกิน 500,000 บาท ตองมีผูมีอํานาจลงนามรวมกัน 2 คน (ผูจัดการและกรรมการ)

  - วงเงินเกิน 500,000 บาท ตองมีผูมีอํานาจลงนามรวมกัน 3 คน (ผูจัดการ และกรรมการ 2 คน)

การถอนเงินเกิน 400,000 บาท 

ติดตองานการเงิน    สํานักงานใหญ โทรฯ 053943651-4 ตอ 104-106

    สาขาสวนดอก โทรฯ 053-935586 ตอ 13

à§×èÍ¹ä¢áÅÐºÑÞªÕ»ÃÐàÀ·µ‹Ò§æ¢Í§ ÊÍ.Áª.

ไมมีเงื่อนไขในการฝาก-ถอน

ทั้งนี้ ยอดคงเหลือในบัญชีตองไมตํากวา

 100.- บาท

ดอกเบี้ยโอนเขาบัญชีผูฝาก

ปละ 2 ครั้ง  (30 มิย. และ 31 ธค.)

ดอกเบี้ยที่ไดรับไมเสียภาษี

ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�
   ไมมีเงื่อนไขในการฝาก-ถอน

   ทั้งนี้ ยอดคงเหลือในบัญชีตองไมตํากวา 100.- บาท

   ดอกเบี้ยโอนเขาบัญชีผูฝากปละ 2 ครั้ง คือ 30 มิ.ย. 

และ 31 ธ.ค.

   ดอกเบี้ยที่ไดรับไมเสียภาษี
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â·ÃÏ 053943651-4 µ‹Í 104-106

    ฝากคราวละเทาๆกัน ฝากขั้นตํา 100 บาท แตไม

เกิน 25,000 บาท เปนเวลา 24  เดือน 

    ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดเพียงบัญชีเดียว

 ในหนึ่งปภาษี

    ถอนไดไตรมาส ละ 1 ครั้ง 

    โดยไมเสียคาธรรมเนียม หากไตรมาสใดมีการถอน

มากกวา 1 ครั้ง สหกรณจะคิดคาธรรมเนียมใน การถอน

ครั้งที่ 2 เปนตนไป ในอัตรารอยละ 0.25 ของยอดที่ถอน  

    ดอกเบี้ยโอนเขาบัญชีผูฝาก ปละ 4 ครั้ง คือ 31 มี.ค.,     

30 มิ.ย., 30 ก.ย. และ 31 ธ.ค. 

    ดอกเบี้ยที่ สอ.มช. นําเขาบัญชีตามกําหนด ใหถอน

ไดภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่นําดอกเบี้ยเขาบัญชี โดย 

สอ.มช. จะไมสะสมเปนจํานวนครั้งในการถอน

    ดอกเบี้ยที่ไดรับไมเสียภาษี
    ฝากไมถึง 3 เดือน จะไมไดรับดอกเบี้ย

    ฝากตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป แตไมครบกําหนดจะได

รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย

    ดอกเบี้ยที่ไดรับ เสียภาษีอัตรารอยละ 15


