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   สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินค้างอยู่ หากประสงค์จะ

กู้ใหม่แบบหักกลบลบหนี้ ต้องผ่อนชำาระหนี้เดิมมาแล้วไม่น้อย

กว่า 2 งวดขึ้นไป จึงจะสามารถกู้ใหม่ได้โดยไม่ต้องนำาเงินสด

มาชำาระ

กูสามัญ โดยใช้...

เงินฝากหรือทุนเรือนหุนคําประกัน

    สมาชิกสามารถกู้สามัญโดยใช้เงินฝากหรือ ทุน

เรือนหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ คำา้ประกัน

 กูสามัญโดยใชเงินฝากคําประกัน กู้ได้ไม่เกิน

ร้อยละ 90 ของจำานวนเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ อัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี 

 กูสามัญโดยใชทุนเรือนหุนคําประกัน กู้ได้ไม่เกิน

จำานวนทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี

ติดต่องานสินเชื่อ

สำานักงานใหญ่ 053-943651-4 ต่อ 101-103 

สาขาสวนดอก 053-935586 ต่อ 16

ปีที่ 21 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภ�คม พ.ศ. 2563



ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ มช.2 ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ มช.2

 ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำาพันธ์)

ประธานกรรมการดำาเนินการ

เงินฝากออมทรัพย 1.00% 

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินฝากไม่เกิน 1,000,000 บาท 1.50%

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

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

เงินฝากเกิน 5,000,000 บาทขึ้นไป 1.65%

เงินฝากประจํา 3 เดือน
เงินฝากไม่ถึง 500,000 บาท 1.85%

เงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 1.95%

เงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป 2.05%

เงินฝากประจํา 6 เดือน
เงินฝากไม่ถึง 500,000 บาท 1.95%

เงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 2.05%

เงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป 2.15%

เงินฝากประจํา 12 เดือน
เงินฝากไม่ถึง 500,000 บาท 2.05%

เงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 2.15%

เงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป 2.25%

เงินฝากสะสมทรัพย 3.80%

สาร

                  ประธานกรรมการดําเนินการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
มีผลบังคับใชวันที่ 26 มีนาคม 2563

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
มีผลบังคับใชวันที่ 26 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)

ประก�ศ ณ วันที่ 23 มีน�คม 2563

                              กลางเดือนพฤษภาคมย่างเข้าสู่ฤดูฝน ช่วงนี้มีฝนตกลง

มาบ้างทำาให้ท้องฟาสดใส หมอกควันบางตาลงเริ่มมองเห็นยอดดอยสุเทพ  ส่วน

สถานการณ์การระบาดโควิด-19 จำานวนผู้ปวยรายใหม่ในประเทศไทยยังคงลด

ลงอย่างต่อเนื่อง ขอให้พวกเรารักษาระยะห่างทางสังคม ใส่หน้ากากอนามัยทุก

ครั้งเมื่อออกจากบ้าน และรักษาสุขอนามัยของตนอย่างสม่ำาเสมอ  อย่าประมาท

 ท่ามกลางภาวะวิกฤติ สอ.มช. ดำาเนินงานตามสถานการณ์มีการงดจัด

กิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่มจำานวนมาก เว้นแต่กิจกรรมที่เห็นว่ามีความจำาเป็น

ก็ดำาเนินการตามแผนงาน โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ และมีมาตรการปองกัน 

อาทิ ในเดือนเมษายน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สอนทำาหน้ากาก

อนามัยแบบใส่แผ่นกรองด้วยมือ” เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกทำาหน้ากากอนามัยใช้

เองได้และนำาความรู้ที่ได้รับการฝกปฏิบัติไปสอนผู้อื่นต่อไป อีกหนึ่งกิจกรรมที่

สําคัญคือจัดงานทําบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ป แหงวันครบรอบวัน

คลายวันสถาปนา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำานวน 5 

รูปมาเจริญพุทธมนต์ และอุทิศส่วนกุศลไปยังสมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ที่ล่วง

ลับไปแล้ว นอกจากนั้น ได้โอนเงินบริจาคให้แก่หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ ผู้

ด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 10 แห่ง ๆ ละ 10,000.00 บาท รวมเป็น

เงิน 100,000.00 บาท 

 ส่วนมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรค

โควิด-19 สอ.มช. ได้พิจารณาผ่อนผันการชำาระหนี้เงินกู้ให้แก่สมาชิกบางส่วน 

จำานวน 55 ราย และยังเปิดให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว โดย

สมาชิกสามารถทำาหนังสือมายัง สอ.มช. ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นี้

 กิจกรรมในช่วงนี้ สอ.มช. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษา ประจํา

ป 2563 ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ทุนสำาหรับสมาชิก และทุนสำาหรับบุตรของ

สมาชิก แยกเป็นทุนอุดหนุนการศึกษา ทุนเรียนดี และทุนเพื่อการออม  การ

จัดสรรทุน จำานวนทุน และเกณฑ์ในการพิจารณาทุนต่างๆ สำาหรับปีนี้ เปิดรับ

สมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ขอให้ท่านดูรายละเอียดการสมัครขอรับทุนได้ที่

เว็บไซด์ของ สอ.มช. 

 ท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวง
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เงินฝากออมทรัพย 1.00% 

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินฝากไม่เกิน 1,000,000 บาท 1.50%

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

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

เงินฝากเกิน 5,000,000 บาทขึ้นไป 1.65%

เงินฝากประจํา 3 เดือน
เงินฝากไม่ถึง 500,000 บาท 1.85%

เงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 1.95%

เงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป 2.05%

เงินฝากประจํา 6 เดือน
เงินฝากไม่ถึง 500,000 บาท 1.95%

เงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 2.05%

เงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป 2.15%

เงินฝากประจํา 12 เดือน
เงินฝากไม่ถึง 500,000 บาท 2.05%

เงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 2.15%

เงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป 2.25%

เงินฝากสะสมทรัพย 3.80%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
มีผลบังคับใชวันที่ 26 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)

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ งานธุรการ 

โทรศัพท 053943652 ตอ110-112

มือถือ 061-019-9970

e-mail: savingscmu@gmail.com
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   สอ.มช. ทำ�บุญเนื่องในโอก�สครบรอบ 44 ปีแห่งก�รสถ�ปน�  
เมื่อวันที่ 27 เมษ�ยน 2563 ณ ห้องประชุมทองกว�ว ชั้น 3 

สำ�นักง�นสหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ จำ�กัด

สอ.มช. จัดโครงก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร “สอนก�รทำ�หน้�ก�ก
อน�มัยแบบใส่แผ่นกรองด้วยมือ” เมื่อวันที่ 24 เมษ�ยน 2563
ณ ห้องประชุมทองกว�ว ชั้น 3 สำ�นักง�นสหกรณ์ฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยลำาพันธ์  ประธานกรรมการ 

กรรมการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำาบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 44 

ปี แห่งการสถาปนา สอ.มช. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 โดยจัด

พิธีไหว้พระภูมิ เจ้าที่ และนิมนต์พระสงฆ์ จากวัดสวนดอก(อาราม

หลวง) จำานวน 5 รูป มาเจริญพุทธมนต์ และทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้

แก่สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ ที่ล่วงลับไปแล้ว ขออนุโมทนาบุญ

ในครั้งนี้

รศ.นพ.อำานาจ อยู่สุข ประธานกรรมการศึกษา สวัสดิการและ

ประชาสัมพันธ์ รศ.ประทีป จันทร์คง กรรมการศึกษาฯ  และ 

ดร.สมทบ พาจรทิศ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาฯ 

ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนทำาหน้ากากอนามัย

แบบใส่แผ่นกรองด้วยมือ” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ณ ห้อง

ประชุมชั้น 3 สำานักงานสหกรณ์ฯ โดยมี อาจารย์ ดร.อรยา พรเอี่ยม

มงคล และ น.ส.ปุญญพัฒน์ จรัสวงศ์ภักดี จากงานบ้านและชุมชน 

ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป็นวิทยากร  มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม  15 คน 


