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ฉบับลงวันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท
เพื่อใหการบริหารงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ดำเนินไปดวยความเรียบรอย และเปนไป
ตามสถาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน เนื่องจากเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในขอ 77 (9) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกนจำกัด พ.ศ. 2562
ประกอบกับ มติ ที่ป ระชุมคณะกรรมการดำเนิน การ ชุด ที่ 42 ครั้งที่ 4/2564 เมื่ อวันที่ 7 เมษายน 2564 มีมติให ปรับ ลดอัต รา
ดอกเบี้ยเงินเงินฝากทุกประเภท ดังนี้
ประเภทเงินฝาก
ออมทรัพย
ออมทรัพยพิเศษ
ทวีสิน
ประจำ 12 เดือน
ประจำ 24 เดือน

อัตราดอกเบี้ย(เดิม)
รอยละ/ป
1.50
2.40
3.00
2.75
3.25

อัตราดอกเบี้ย(ใหม)
รอยละ/ป
1.40
2.30
2.90
2.65
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 ขึ้นไป
คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.90 ตอป
โดยใหยกเลิกประกาศสหกรณ ฉบับที่ 5/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 และ ประกาศสหกรณ ฉบับที่ 11/2564 ลงวันที่
8 เมษายน 2564
ทั้งนี้ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป

*************************************************************************************
รอบการยื่นบันทึกขอความ เพื่อนำเขาพิจารณาในเดือน มิถุนายน 2564

สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค ยื่นบันทึกขอความใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณา ฝายสินเชื่อเปดรับบันทึกขอความ
รอบแรก (เดือน มิ.ย.64 ) ระหวางวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ถึง 27 พฤษภาคม 2564 นำเขาพิจารณาวันที่ 2 มิถุนายน 2564
รอบสอง (เดือน มิ.ย.64) ระหวางวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ถึง 17 มิถุนายน 2564 นำเขาพิจารณาวันที่ 23 มิถุนายน 2564
บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับลำดับในการโอนหุนเพื่อชำระหนี้ กรณีการขาดสมาชิกภาพ
เพื่อใหการบริหารงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ดำเนินไปดวยดีและเกิดความเรียบรอย
ในการปฏิบัติงาน เมื่อสมาชิกสหกรณขาดสมาชิกภาพตามขอบังคับ
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับ ขอ77(9) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด
พ.ศ.2562 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 จึงไดออกประกาศกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับลำดับในการโอนหุนเพื่อชำระหนี้ กรณี
การขาดสมาชิกภาพ ดังนี้
1 เพื่อชำระหนี้ตามสัญญาเงินกูสามัญใชหุนค้ำประกัน
2 เพื่อชำระหนี้ตามสัญญาเงินกูฉุกเฉิน โดยเรียงลำดับ ดังนี้
2.1 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
2.2 เงินกูเพื่อการศึกษา
2.3 เงินกูสวัสดิการเพื่อสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูเสียชีวิต(ไมมีบุคคลค้ำประกัน)
2.4 เงินกูฉุกเฉินอื่น ๆ ตามที่สหกรณกำหนด
3 เพื่อชำระหนี้ตามสัญญาเงินกูที่ใชบุคคลค้ำประกัน
3.1 เงินกูสวัสดิการเพื่อสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูเสียชีวิต(มีบุคคลค้ำประกัน)
3.2 เงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.2 เงินกูโครงการเอื้ออาทร
3.3 เงินกูสามัญใชบุคคลค้ำประกัน
4 เพื่อชำระหนี้ตามสัญญาเงินกูพิเศษใชหลักทรัพยค้ำประกัน
ทั้งนี้ หากโอนหุนชำระหนี้เงินกูฉุกเฉินที่ไมมีบุคคลค้ำประกันครบแลว ใหนำหุนที่เหลือชำระเงินกูตามสัดสวนของ
หนี้ที่คงเหลือ
*************************************************************************************

ขาวสารจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด
จำนวนสมาชิก ณ เดือน เมษายน 2564 จำนวน 5,842 คน
รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ตั้งแตเดือน มกราคม 2564 ถึง 15 พ.ค.2564
ลําดับ
ชื่ อ-สกุล
ที่
1
นายวิจิตร ศรี วิชา

เลข
ที
101869

อายุ
(ปี )
75

สั งกัด
เกษียณอายุราชการ

วันที่
เสี ยชีวิต
28 ม.ค.64

สาเหตุการเสี ยชีวิต
มะเร็ งตับ

2

นางดวงกมล ทองเรื อง

104618

73

ข้าราชการบํานาญ

23 ก.พ.64 โรคชราภาพ

3

นายสมบัติ

พิมพ์ดี

106232

49

พ.มข.เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์

18 ม.ค.64

หลอดเลือดในสมองแตก

4

นายสมัย

ศรี วิชา

100771

69

ลาออกจากสมาชิกสหกรณ์

28 มี.ค.64

ชราภาพ

5

น.ส.สุปริ ชาติ พรหมพิทกั ษ์กุล

104713

38

สมาชิกสมทบ(บุตรสมาชิก)

1 เม.ย.64

มะเร็ งเม็ดเลือดขาว

6

นายโชติ

106027

49

ลูกจ้างชัว่ คราวคณะแพทยศาสตร์

8 เม.ย.64

ภาวะตับแข็ง

7

นายสุทธิดล วงศ์อุปปา

102766

58

สํานักงานอธิการบดี

16 เม.ย.64 มะเร็ งตับ

8

นายณรงค์

100186

60

คณะเกษตรศาสตร์

9 พ.ค.64

ปอดติดเชื้อรุ นแรง ร่ วมกับความดันโลหิ ตตํ่า

9

นายทวีศกั ดิ์ อัครางกูร

101070

77

ข้าราชการบํานาญ

5 พ.ค.64

โรคพาร์กินสัน

10

นายช่วง

101937

62

ข้าราชการบํานาญ

15 พ.ค.64 กะโหลกศรี ษะแตก เลือดออกใต้เยื่อหุม้ สมอง

สมอหา
ทองบ้านทุ่ม
สุนา

บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด

