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1.ความคืบหน้ าในการก่อสร้ างอาคารสานักงาน สอ.มข.จากัด หลังใหม่

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2554 มีมติอนุ มตั ิงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสานักงานสหกรณ์ ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด เป็ นจานวนเงิน 5 ล้านบาท โดยสถานที่ก่อสร้างอาคารสานักงานแห่ งใหม่น้ ี มีที่ต้งั ติดกับสถานี เดิม
น้ ามัน ปตท. จากัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างที่ผา่ นการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างเหมา
ก่อสร้าง คือ บริ ษทั ขอนแก่นโฮม อินทีเรี ย จากัด ในราคา 4,980,000.- บาท (สี่ ลา้ นเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ผูค้ วบคุมงาน
และตรวจสอบการก่อสร้าง คือ ห้างหุน้ ส่ วนจากัด เซเว่น สยาม เอ็นจิเนี ยร์ แอนด์ อาร์คิเทค ส่ วนความคืบหน้าในการ
ดาเนินการก่อสร้าง ในด้านการก่อตัวสร้างอาคาร การเดินท่อประปา และไฟฟ้ า ได้ดาเนิ นการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว คงเหลือใน
ส่ วนของการตกแต่งภายในและปรับภูมิทศั น์บริ เวณรอบๆอาคารสานักงาน
ทั้งนี้ หากอาคารสานักงานเสร็ จสมบูรณ์ 100 % สหกรณ์ฯ จะเรี ยนแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบ เพื่อร่ วมพิธีทาบุญ
สานักงานใหม่ต่อไป

2.ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2557
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้ออกประกาศรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
ประจาปี 2557 โดยรับสมัครเป็ นทีมๆ ละไม่นอ้ ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และผูส้ มัครทั้งทีมต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ
สหกรณ์ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ พ.ศ.2556 ทั้งนี้ ผูส้ มัครรับการ
เลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง สามารถขอใบสมัครและยืน่ ใบสมัครและยืน่ ใบสมัครได้ต้งั แต่วนั ที่ 4 -8
พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.ขอ. เสริมสร้างเศรษฐกิจเพียงพอ สานก่อสมาชิกมัน่ คง

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ค่าสมัครทีมละ 200 บาท
2. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็ นคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
3. รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่น ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป

3.หนังสื อยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้ดาเนิ นการออกหนังสื อยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรื อน
หุ น้ ถึงสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ซึ่ งหนังสื อฉบับนี้ ไม่ใช่คาเตือนให้ชาระเงิน แต่เป็ นการสอบทานรายการการเงินของสมาชิกเพื่อ
การสอบบัญชี โดยหากถูกต้อง หรื อไม่ถูกต้องให้สมาชิกกากบาทในช่อง ( ) พร้อมชี้แจงเหตุผลที่ถูกต้องแท้จริ งประกอบด้วย
ทั้งนี้ ขอความกรุ ณาสมาชิกส่ งหนังสื อตอบยืนยันยอดมายังสหกรณ์ ฯ เพื่อสหกรณ์ฯจะดาเนิ นการเก็บรวบรวมส่ งให้ผสู ้ อบบัญชี
พิจารณาต่อไป

4. การประเมินหลักทรัพย์ คา้ ประกันเงินกู้พเิ ศษ
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้จดั ให้มกี ารกูเ้ งินกูพ้ ิเศษ โดยแบ่งออกเป็ นที่ดินว่างเปล่า
และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ดังนั้นหากสมาชิกประสงค์จะขอกูเ้ งินกูพ้ ิเศษกับสหกรณ์ สมาชิกจะต้องดาเนินการดังนี้
1. การนาที่ดินว่างเปล่ามาจานองเป็ นหลักประกันกับสหกรณ์สมาชิกต้องใช้ราคาประเมินจากสานักงานที่ดิน เท่านั้น
2. การนาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง มาจานองเป็ นหลักประกันกับสหกรณ์ สมาชิกต้องใช้ราคาประเมินจากบริ ษทั
ประเมินอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการเท่านั้น
ทั้งนี้ สหกรณ์ขอเรี ยนแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบว่า สหกรณ์ไม่มีนโยบายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์และบริ ษทั
ประเมินโทรติดต่อไปยังท่านสมาชิกให้ไปประเมินกับบริ ษทั ประเมินใดๆทั้งสิ้น หากสมาชิกมีขอ้ สงสัยประการใด กรุ ณา
ติดต่อมายังสหกรณ์โดยตรง ตามเบอร์ติดต่อที่หวั จดหมายข่าวข้างต้นนี้

5. ขอเชิญสมาชิกแจ้ งจุดรับเงินปันผล และเงินเฉลีย่ คืน
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด จะดาเนินการสรุ ปยอดจานวนสมาชิก ที่แจ้งจุดรับเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนในแต่ละจุดรับเงิน โดยจะแยกออกเป็ น
1.รับเงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มข.จากัด ไม่มีค่าใช้จ่ายในการโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิก
2.โอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก
ซึ่งจะหักจากยอดเงินปันผลของสมาชิก
3.โอนเงินเข้าธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก ซึ่งจะ
หักจากยอดเงินปันผลของสมาชิก
ดังนั้น หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ที่จะแจ้งเปลี่ยนจุดรับเงินสาหรับโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจาปี
2556 สามารถแจ้งเปลี่ยนได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มข. จากัด ตั้งแต่บดั นี้ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556

6. แจ้งผลการเจรจาหาแนวทางแก้ ไขปัญหา กรณีสมาชิกสหกรณ์ ไม่ มีที่ดิน
สหกรณ์ฯ ใคร่ ขอเรี ยนผลการดาเนินการระหว่างคู่ความในกรณี สมาชิกสหกรณ์ไม่มที ่ีดินให้ทราบว่า สหกรณ์ฯ
ได้ประสานให้สมาชิกผูเ้ สียหายมาลงชื่อแจ้งความจานงเพื่อเข้าสู่การเจรจา มีสมาชิกผูเ้ สียหายแจ้งชื่อไว้แล้ว จานวน 89 ราย
และสหกรณ์ได้ทาหนังสือแจ้งให้เจ้าของโครงการให้มารับรายชื่อสมาชิก เพื่อนาไปจัดหาข้อมูลและนาเข้าสู่การเจรจา 3 ฝ่ าย
ณ สานักงานสหกรณ์ฯ โดยได้แจ้งไปแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 แต่นายปิ ยะหรื อปิ ยะศาสตร์ นันทัยเกื้อกูล จาเลยที่ 1
เจ้าของโครงการ ยังไม่ได้ติดต่อขอรับรายชื่อดังกล่าวจากสหกรณ์ฯ การเจรจาระหว่างคู่ความจึงยังไม่สามารถดาเนินการให้
เป็ นผลในขณะนี้ได้ หากมีผลการดาเนินการเป็ นประการใด สหกรณ์ฯจะเรี ยนให้สมาชิกได้รับทราบต่อไป
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากทุกประเภท เงิ นฝากออมทรัพย์ 2.00, เงิ นฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00, เงิ นฝากประจา 6 เดือน 2.75 , เงิ นฝากประจา 12
เดือน 3.25 , เงิ นฝากประจา 24 เดือน 3.75 , เงิ นฝากทวีสิน 24 เดือน 3.50
อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ เงิ นกูฉ้ ุกเฉิ นทุกประเภท สามัญ เอื้ออาทร เงิ นกูพ้ ิเศษเพื่อซื้ อที่ดิน
6.50 , เงิ นกูเ้ พื่อที่อยูอ่ าศัย 4.5 ,เงิ นกูพ้ ิเศษ
รี ไฟแนนท์ที่อยูก่ บั สหกรณ์ 5.5

บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

