
 
 
 
 
 
 
 
    
                                  
 
 
 
 
 

      
 ตามที่กรมสงเสริมสหกรณ ไดกำหนดใหมีการจัดมาตรฐานสหกรณเพื่อใหการปฏิบัติภารกจิดานการสงเสริม  สนับสนุน และ

พัฒนาสหกรณใหเกิดผลสัมฤทธ์ิสามารถจัดผลการดำเนินงานของสหกรณได โดยไดกำหนดมาตรฐานเปน 4 ระดับ คือ 

1. มาตรฐานสหกรณ ระดับดีเลิศ ผลการประเมินระดับ A 

2. มาตรฐานสหกรณ ระดับดีมาก ผลการประเมินระดับ B 

3. มาตรฐานสหกรณ ระดับดี ผลการประเมินระดับ C 

4. ไมผานมาตฐานสหกรณ ผลการประเมินระดับ F 

 และไดกำหนดใหมีมาตรฐานสหกรณ เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจดานการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสหกรณสัมฤทธ์ิผล  

สามารถวัดผลการปฏิบัติภารกิจได น้ัน 

 กรมสงเสริมสหกรณไดดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ  ประจำป 2564 สำนักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน ได

แจงผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ ประจำป 2564 ซึ่งสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ผานมาตรฐาน

สหกรณ ระดับดีเลิศ (A)  

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

         

 

 
เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติการคำนวณการพักชำระหน้ีสำหรับสมาชิกที่ย่ืนความประสงคพักชำระหน้ีตามประกาศ 

ฉบับที่ 26/2564 เรื่อง ตามมาตรการบรรเทาความเดือดรอนใหแกสมาชิกที่ไดรบัผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 น้ัน   
 ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในขอ 77 (9) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด พ.ศ. 2562 ประกอบ
กับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 มีมติกำหนดแนวทางปฏิบัติการ
คำนวณการพักชำระหน้ี ดังน้ี   

1. คำนวณสัญญาที่พักชำระหน้ี ประมาณการหลังพักชำระหน้ีแลวใหชำระหน้ีตามสัญญาใหหมดภายในอายุ 60 ป 
2. คำนวณสัญญาที่พักชำระหน้ี ประมารการหลังพักชำระหน้ี ณ อายุ 60 ป ใหมหีุนมากกวาหน้ี 
3. คำนวณสัญญาที่พักชำระหน้ี ประมาณการหลังพักชำระหน้ี ณ อายุ 60 ป ใหกูสามัญใชหุนค้ำประกัน และกูเงิน

สวัสดิการสงเคราะหเพื่อปดหน้ีสัญญาพักชำระหน้ีได 
4. คำนวณสัญญาที่พักชำระหน้ี ประมาณการหลักพักชำระหน้ี ณ อายุ 60 ป ใหปรับโครงสรางหน้ี เพื่อใหหักเงินบำนาญ

ได โดยชำระใหเสร็จสิ้นภายในอายุ 70 ป 
5. กรณีสมาชิกที่เปนขาราชการบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน ใหพักชำระหน้ีไดโดยใหชำระเสร็จสิ้นภายในอายุ 70 ป  
ทั้งน้ี ใหมผีลต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เปนตนไป 

 

 

 

 

 

    

          
     

 ฉบับลงวันที่  1 – 15  ธันวาคม 2564 

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ ประจำป 2564 
 

 

 

  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 
 

วิธีปฏิบัติสำหรับการคำนวณการพักชำระหนี้ของสมาชิก ตามมาตรการบรรเทาความเดือดรอนใหแก

สมาชิกท่ีไดรับผลกระทบทางเศรษฐกจิ  

 

http://www./


 
 
 
 
              สำหรบัสมาชิกที่มีความประสงค ย่ืนบันทกึขอความใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณา ฝายสินเช่ือเปดรบับันทกึขอความ  

รอบแรก (เดือน ม.ค.65 ) ระหวางวันที่ 13 ธันวาคม 2564  ถึง  30 ธันวาคม 2564  นำเขาพิจารณาวันที่  5  มกราคม 2565 

รอบสอง (เดือน ม.ค.65)  ระหวางวันที่   4 มกราคม 2565  ถึง 13 มกราคม  2565 นำเขาพิจารณาวันที่  19 มกราคม 2565 

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

                    

                    ตามที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ไดประกาศใชระเบียบ วาดวย การรับฝากเงิน พ.ศ. 2563 เมื่อ

วันที่ 16  พฤศจิกายน 2563 เพื่อใหเกิดความชัดเจนในข้ันตอนการปฏิบัติและใหเกิดความสอดคลองกับระเบียบ และบังเกิดผลดีแก

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกดั และสมาชิกสหกรณ 

                   ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับขอ 10 ขอ 77(9) และขอ 112(1) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด พ.ศ. 2562 ประกอบกบัมติทีป่ระชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42  ครั้งที่  16/2564  เมื่อวันที่ 

14 ตุลาคม  2564 จึงไดออกประกาศ แจงการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก ดังน้ี 

                   1.  สมาชิกผูประสงคจะถอนเงินฝากแตละประเภท โดยถอนเงินฝากและรับเปนเงินสด จำนวนเงินต้ังแต 500,000.00 

บาท(หาแสนบาทถวน) แตไมเกิน จำนวน 1,000,000.00 บาท(หน่ึงลานบาทถวน) ตองแจงขอเบิกถอนเงินฝากลวงหนาอยางนอย 1 วัน

ทำการ ต้ังแตเวลา 8.30 น. ถึง เวลา 12.30 น. หากสมาชิกแจงหลังจากเวลาดังกลาวขางตนสหกรณจะจายเปนเงินสดในวันทำการ

ถัดไป 

                   2.  สมาชิกผูประสงคจะถอนเงินฝากแตละประเภท จำนวนเงินมากกวา 1,000,000.00 บาท(หน่ึงลานบาทถวน) แตไม

เกิน 10,000,000.00 บาท(สิบลานบาทถวน) สหกรณจะจายเงินโดยการออกเช็คธนาคารใหแกสมาชิก  ทั้งน้ีสมาชิกตองแจงขอเบิกถอน

เงินฝากลวงหนากอนอยางนอย  3 วันทำการ 

                   3.  สมาชิกผูประสงคจะถอนเงินฝากแตละประเภท จำนวนเงินมากกวา 10,000,000.00 บาท(สิบลานบาทถวน) แตไม

เกิน 50,000,000.00 บาท(หาสิบลานบาทถวน)  สหกรณจะจายเงินโดยการออกเช็คธนาคารใหแกสมาชิก  ทั้งน้ีสมาชิกตองแจงขอเบิก

ถอนเงินฝากลวงหนากอนอยางนอย  5  วันทำการ 

                   4.  สมาชิกผูประสงคจะถอนเงินฝากแตละประเภท จำนวนเงินมากกวา 50,000,000.00 บาทข้ึนไป สหกรณจะจายเงิน

โดยการออกเช็คธนาคารใหแกสมาชิก  ทั้งน้ีสมาชิกตองแจงขอเบิกถอนเงินฝากลวงหนากอนอยางนอย  15 วันทำการ 

         โดยใหยกเลิกประกาศสหกรณ ฉบับที่ 3/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 และใชประกาศฉบับน้ีแทน 

                  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

                            ประกาศ ณ วันที่  15  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

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

 

 

                ในทุกๆปสหกรณจะไดรับหนังสือเรื่องขอใหอายัดเงินปนผลและเฉลี่ยคืนสงสำนักงานบังคับคดี  ในทางปฏิบัติสหกรณ

จะดำเนินการอายัดเงินปนผลและเฉลี่ยคืนของสมาชิกแลวดำเนินการสงเงินปนผลและเฉลี่ยคืนไปยังสำนักงานบังคับคดี    

               ทั้งน้ี  หากสมาชิกทานใดที่ไดรับหนังสือแจงถอนอายัดเงินดังกลาว  สหกรณใครขอเรียนแจงใหสมาชิกนำหนังสือแจง

ถอนอายัดนำแจงสหกรณเพื่อสหกรณจะไดดำเนินปลดการอายัดเงินดังกลาว   

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

           

รอบการย่ืนบันทึกขอความ เพ่ือนำเขาพิจารณาในเดือน มกราคม  2564 

ประกาศเร่ือง  แจงการเบกิถอนเงนิจากบัญชีเงนิฝาก 

  การแจงถอนอายัดเงินปนผลและเฉลี่ยคืน 

 
 


