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เพ่ือใหการบริหารงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ดำเนินไปดวยความเรียบรอย และเปนไป

ตามสถาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน เนื่องจากเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในขอ 77 (9) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกนจำกัด พ.ศ. 2562 

ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 42 ครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2564 มีมติใหปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยเงินเงินฝากทุกประเภท ดังนี้ 

 

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบ้ีย(เดิม) 

รอยละ/ป 

อัตราดอกเบ้ีย(ใหม) 

รอยละ/ป 

ออมทรัพย 1.50 1.40 

ออมทรัพยพิเศษ 2.40 2.30 

ทวีสิน 3.00 2.90 

ประจำ 12 เดือน 2.75 2.65 

ประจำ 24 เดือน 3.25 3.15 

 

 กรณีเงินฝากประเภทออมทรัพยพิเศษ การคิดอัตราดอกเบี้ยใหคิดตามชวงของตนเงินฝาก ดังนี้ 

- ตนเงินฝาก จำนวน 5,000.00 บาท     ถึง 3,000,000.00 บาท   คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ  2.30 ตอป 

- ตนเงินฝาก จำนวน 3,000,001.00 บาท ถึง 5,000,000.00 บาท    คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ   2.10 ตอป 

- ตนเงินฝาก จำนวน 5,000,001.00 บาท ข้ึนไป          คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ  1.90 ตอป 

 

โดยใหยกเลิกประกาศสหกรณ ฉบับท่ี 5/2564 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2564 และ ประกาศสหกรณ ฉบับท่ี 11/2564 ลงวันท่ี 

8 เมษายน 2564   

 ท้ังนี้ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป 

*************************************************************************************    
 
 
 
 
 
             สำหรับสมาชิกท่ีมีความประสงค ยื่นบันทึกขอความใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณา ฝายสินเชื่อเปดรับบนัทึกขอความ  

รอบแรก (เดือน มิ.ย.64 ) ระหวางวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564  ถึง  27 พฤษภาคม 2564  นำเขาพิจารณาวันท่ี  2  มิถุนายน 2564 

รอบสอง (เดือน มิ.ย.64)  ระหวางวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  ถึง 17  มิถุนายน  2564 นำเขาพิจารณาวันท่ี  23  มิถุนายน 2564 

 
 
  

                     

ฉบบัลงวันที่  16 – 31 พฤษภาคม 2564 

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากดั 

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภท 

รอบการยื่นบันทึกขอความ เพ่ือนำเขาพิจารณาในเดอืน มิถุนายน 2564 
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        เพ่ือใหการบริหารงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน  จำกัด ดำเนินไปดวยดีและเกิดความเรียบรอย

ในการปฏิบัติงาน  เม่ือสมาชิกสหกรณขาดสมาชิกภาพตามขอบังคับ 

          ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับ ขอ77(9) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน  จำกัด 

พ.ศ.2562 ประกอบกับมตท่ีิประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 42  

ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 25  มีนาคม 2564  จึงไดออกประกาศกำหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับลำดับในการโอนหุนเพ่ือชำระหนี้ กรณี

การขาดสมาชิกภาพ ดังนี้ 

         1 เพ่ือชำระหนี้ตามสัญญาเงินกูสามัญใชหุนค้ำประกัน 

         2 เพ่ือชำระหนี้ตามสัญญาเงินกูฉุกเฉิน โดยเรียงลำดับ ดังนี้ 

  2.1 เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

  2.2 เงินกูเพ่ือการศึกษา 

  2.3 เงินกูสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูเสียชีวิต(ไมมีบุคคลค้ำประกัน) 

2.4 เงินกูฉุกเฉินอ่ืน ๆ ตามท่ีสหกรณกำหนด 

        3 เพ่ือชำระหนี้ตามสัญญาเงินกูท่ีใชบุคคลค้ำประกัน 

  3.1 เงินกูสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูเสียชีวิต(มีบุคคลค้ำประกัน) 

3.2 เงินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  3.2 เงินกูโครงการเอ้ืออาทร 

  3.3 เงินกูสามัญใชบุคคลค้ำประกัน 

        4 เพ่ือชำระหนี้ตามสัญญาเงินกูพิเศษใชหลักทรัพยค้ำประกัน 

           ท้ังนี้ หากโอนหุนชำระหนี้เงินกูฉุกเฉินท่ีไมมีบุคคลค้ำประกันครบแลว ใหนำหุนท่ีเหลือชำระเงินกูตามสัดสวนของ

หนี้ท่ีคงเหลือ  

                     ************************************************************************************* 

 

 

 

     จำนวนสมาชิก  ณ เดือน เมษายน  2564   จำนวน  5,842  คน 

   รายช่ือสมาชิกเสียชีวิต  ตั้งแตเดือน มกราคม 2564 ถึง 15 พ.ค.2564 

ลําดับ

ที่ 

ช่ือ-สกุล เลข 

ที 

อายุ  

(ปี) 

สังกัด วันที ่

เสียชีวิต 

สาเหตุการเสียชีวิต 

1 นายวิจิตร        ศรีวิชา 101869 75 เกษียณอายุราชการ 28 ม.ค.64 มะเร็งตบั 

2 นางดวงกมล    ทองเรือง 104618 73 ขา้ราชการบาํนาญ 23 ก.พ.64 โรคชราภาพ 

3 นายสมบติั        พิมพดี์ 106232 49 พ.มข.เงินรายไดค้ณะแพทยศาสตร์ 18 ม.ค.64 หลอดเลือดในสมองแตก 

4 นายสมยั           ศรีวิชา 100771 69 ลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ 28 มี.ค.64 ชราภาพ 

5 น.ส.สุปริชาติ    พรหมพิทกัษก์ุล 104713 38 สมาชิกสมทบ(บุตรสมาชิก) 1 เม.ย.64 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 

6 นายโชติ          สมอหา 106027 49 ลูกจา้งชัว่คราวคณะแพทยศาสตร์ 8 เม.ย.64 ภาวะตบัแขง็ 

7 นายสุทธิดล   วงศอุ์ปปา 102766 58 สาํนกังานอธิการบดี 16 เม.ย.64 มะเร็งตบั 

8 นายณรงค ์     ทองบา้นทุ่ม 100186 60 คณะเกษตรศาสตร์ 9 พ.ค.64 ปอดติดเช้ือรุนแรง ร่วมกบัความดนัโลหิตตํ่า 

9 นายทวีศกัด์ิ   อคัรางกูร 101070 77 ขา้ราชการบาํนาญ 5 พ.ค.64 โรคพาร์กินสัน 

10 นายช่วง         สุนา 101937 62 ขา้ราชการบาํนาญ 15 พ.ค.64 กะโหลกศรีษะแตก เลือดออกใตเ้ย่ือหุม้สมอง 

 

 บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับลำดับในการโอนหุนเพ่ือชำระหนี้ กรณกีารขาดสมาชิกภาพ 

ขาวสารจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 


