
 
 
 
 
 
 
 
    
                                    
 

 

      
 
 
 

  เพ่ือให้การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัขอนแก่น จาํกดั ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย และเป็นไป

ตามสภาวะเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบนั 

ฉะนั้น  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 77 (9) แห่งขอ้บงัคับสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัขอนแก่นจาํกัด พ.ศ. 2562 

ประกอบกบัมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 42 ครั้ งท่ี 13/2564 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากของสหกรณ์ เป็นดงัน้ี 

เงินฝากออมทรัพย ์      อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.30 ต่อปี 

เงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ 

- ตน้เงินฝาก จาํนวน 5,000.00 บาท ถึง 2,000,000.00 บาท          อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.20 ต่อปี 

- ตน้เงินฝาก จาํนวน 2,000,001.00 บาท ถึง 5,000,000.00 บาท   อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 ต่อปี 

- ตน้เงินฝาก จาํนวน 5,000,001.00 บาท ขึ้นไป             อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.80 ต่อปี 

เงินฝากประจาํ 12 เดือน  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.60 ต่อปี 

เงินฝากประจาํ 24 เดือน  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 ต่อปี 

 

ทั้งน้ีให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี  1  กนัยายน พ.ศ. 2564  เป็นตน้ไป 
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             สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค ย่ืนบันทึกขอความใหคณะกรรมการเงินกูพจิารณา ฝายสินเช่ือเปดรับบนัทึกขอความ  

รอบแรก (เดือน ก.ย.64 ) ระหวางวันที่ 13 สิงหาคม 2564  ถึง  26 สิงหาคม 2564  นำเขาพิจารณาวันที่  1 กันยายน 2564 

รอบสอง (เดือน ก.ย.64)  ระหวางวันที่  27 สิงหาคม 2564  ถึง  9 กันยายน  2564  นำเขาพิจารณาวันที่  15 กันยายน 2564 

 

 

 

 

                    ตามประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ฉบับที่ 18/2564 ลงวันที่  23 กรกฎาคม  2564  

เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อขอรับสวัสดิการสมาชิกที่ไมมีบุตร ประจำป 2564  โดยเปดรับสมัครต้ังแต วันที่  2 สิงหาคม  2564  ถึง  

27 สิงหาคม  2564 น้ัน  บัดน้ี สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด  ไดพิจารณาผูมีคุณสมบัติตามประกาศตามที่กลาว

มาขางตนเปนที่เรียบรอยแลว   

             ทั้งน้ี สหกรณจะดำเนินการจายตามบญัชีรายช่ือผูไดรับสวัสดิการ โดยโอนเงินสวัสดิการเขาบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชยที่สมาชิกแจงความประสงคไว ภายในวันจันทรท่ี 27 กันยายน 2564  

***ตรวจสอบรายชื่อไดท่ี www.coopkku.com และเฟสบุคสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด *** 
 
 
 
 

ฉบับลงวันที่  1 – 15 กันยายน 2564 

ประกาศเร่ือง  การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ 

 

 

  สหกรณออมทรัพยมหาวยิาลยัขอนแกน จำกัด 
  123 ม.16  ตู ปณ.20  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002 

  โทร (043) 043-009-700 ตอ 44301-44329, 08-31422699, 08-96224432,09-42953331 

  โทรสาร (043) 202422, www.coopkku.com, E-Mail Address : coopkku@gmail.com 
 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการสมาชิกที่ไมมีบุตร ประจำป 2564 

รอบการย่ืนบันทึกขอความ เพ่ือนำเขาพิจารณาในเดือน กันยายน 2564 

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

http://www./


 
 
  
 

เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตนใหกับสมาชิกที่เปนลูกหน้ีเงินกูของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน 

จำกัด ซึ่งเปนประโยชนตอการดำเนินกิจการของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด จึงกำหนดใหมีการปรับโครงสรางหน้ี 

สหกรณจะปรับโครงสรางหน้ีเฉพาะสมาชิกหรือลูกหน้ีของสหกรณตามความหมายที่กำหนดไวเทาน้ัน 

1. ลักษณะหน้ีท่ีจะนำมาปรับโครงสรางหน้ี ตองมีลักษณะดังตอไปน้ี   

(1) เปนหน้ีที่ลูกหน้ีมีอยูกับสหกรณ ภายในวงเงินกูเปนไปตามระเบียบ วาดวย การใหเงินกู ของสหกรณ  

(2) เปนหน้ีที่ไมสามารถชำระไดตามสัญญาและมีรายไดคงเหลือสทุธิไมเพียงพอชำระหน้ี 

(3) เปนหน้ีที่สหกรณจัดชั้นคุณภาพลูกหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ  วาดวยการจัดชั้น

ลูกหน้ีเงินกูและการเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู พ.ศ.2544 

  2. สมาชิกหรือลูกหน้ีท่ีจะปรับโครงสรางหน้ี ตองมีคุณสมบติั ดังน้ี 

(1) เปนสมาชิกหรือลูกหน้ีทีผ่านกระบวนการติดตามเรงรัดหน้ีสินตามขั้นตอนปกติมาแลว แตยังไมชำระหน้ีตามวิธกีาร

หลักเกณฑและระเบียบที่กำหนดไว 

(2) เปนสมาชิกหรือลูกหน้ีทีถู่กจัดชั้นสงสัยตามระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ วาดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหน้ีเงินกู

และการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ.2544 

(3) หน้ีน้ันเปนภาระอันเกิดจากเหตุสุจริตและจำเปนไดแกสาเหตุจากภัยพิบัติภาวะ วิกฤตเศรษฐกิจและอ่ืนๆ ตามที่

คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร 

(4) มีความต้ังใจและมีแผนปรับปรุงฟนฟูฐานะการเงินของตนเอง 

(5) สมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

 วาดวยการปรับโครงสรางหน้ีของสมาชิกหรือลูกหน้ีเงินกูสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด พ.ศ. 

2564 

  3. การปรับโครงสรางหน้ีคณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายใหคณะกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาการปรับโครงสรางหน้ีแก

สมาชิกหรือลูกหน้ีโดยวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) รวมตนเงินและดอกเบี้ยที่ เปนหน้ีคงเหลือตามสัญญาที่ทำไวกับสหกรณ โดยขยายระยะเวลาชำระหน้ีออกไปตาม

ความสามารถในการชำระหน้ีของสมาชิกหรือลูกหน้ีแตละราย 

(2) จัดทำคำขอปรับโครงสรางหน้ีและหนังสือสัญญาการปรับโครงสรางหน้ี 

(3) การปรับโครงสรางหน้ีของสมาชิกและลูกหน้ีรายใดรายหน่ึง สามารถกระทำไดไมเกิน 5 ครั้ง 

อันพึงเปนประโยชนตอสหกรณและสมาชิก หากสมาชิกหรือลูกหน้ีไมสามารถดำเนินการตามเง่ือนไขของการปรับ

โครงสรางหน้ีได ใหสหกรณดำเนินการตามกฎหมายตอไป 

4. จำนวนเงินกูขั้นสูง เพ่ือปรับโครงสรางหน้ีจะเกินมูลหน้ีเดิมคือ ตนเงินเดิม รวมดอกเบี้ย และคาปรับ(ถามี)คงเหลือตามสัญญา

เดิมไมได 

5. ระยะเวลาการชำระคืนเงินกูของสมาชิกหรือลูกหน้ีสหกรณที่ไดรับการปรับโครงสรางหน้ีหากมีเหตุผลและความจำเปนที่

สมาชิกหรือลูกหน้ีไมสามารถชำระหน้ีตามระยะเวลาในสัญญาเดิมได ใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณาขยายงวดการชำระหน้ีได ไมเกิน 

360 งวด  ทั้งน้ีตองคำนึงถึงเง่ือนไขความสามารถ ความมั่นคงและประสิทธิภาพในการชำระหน้ีของสมาชิกหรือลูกหน้ีดวย และตองไม

กระทบตอสภาพคลองทางการเงินโดยรวมของสหกรณและตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการดวยเสียงเอกฉันท 

6. อัตราดอกเบี้ย ตนเงินและดอกเบี้ยที่เกิดจากการปรับโครงสรางหน้ี ใหเรียกดอกเบี้ยในอัตราที่เปนไปตามประกาศของ

สหกรณที่ถือใชในปปจจุบันหรือใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการถือเปนที่สุด 

7. หลักประกันเงินกูเพ่ือปรับโครงสรางหน้ี  จัดใหมีหลักประกันอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยางรวมกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลย

พินิจของคณะกรรมการดำเนินการ ดังน้ี 

(1) อสังหาริมทรัพยที่ไมไดจำนองตอเจาหน้ีอ่ืนจำนองเปนหลักประกัน โดยคณะกรรมการไดสอบสวนเปนที่พอใจวา

อสังหาริมทรัพยน้ันมีราคาประเมินตามระเบียบ วาดวยการใหเงินกูของสหกรณ 

(2) เปนสมาชิกหรือบุคคลอ่ืนที่คณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาแลวเห็นวาสมควรเปนผูค้ำประกันตามระเบียบ

และหลักเกณฑของสหกรณ 

 

              บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

การปรับโครงสรางหน้ีของสมาชิกและลูกหน้ีเงินกูสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด   


