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ฉบับประจาเดือน พฤศจิกายน 2557
2557

1. ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2558
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้ออกประกาศรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี
ประจ
2552
2558
โดยรัาปีบสมั
ครเป็ นทีมๆ ละไม่นอ้ ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และผูส้ มัครทั้งทีมต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย
การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ พ.ศ.2558 ทั้งนี้ ผูส้ มัครรับการเลือกตั้งเป็ น
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง สามารถขอใบสมัครและยืน่ ใบสมัครและยืน่ ใบสมัครได้ต้งั แต่วนั ที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2557
ในวันและเวลาราชการ ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ค่าสมัครทีมละ 200 บาท
2. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็ นคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
3. รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่น ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป
4. แผนการดาเนินการจัดการเลือกตั้ง

2.หนังสื อยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้ดาเนิ นการออกหนังสื อยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรื อนหุ น้
ถึงสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ซึ่ งหนังสื อฉบับนี้ ไม่ใช่คาเตือนให้ชาระเงิน แต่เป็ นการสอบทานรายการการเงินของสมาชิกเพื่อการสอบ
บัญชี โดยหากถูกต้อง หรื อไม่ถูกต้องให้สมาชิกกากบาทในช่อง ( ) พร้อมชี้แจงเหตุผลที่ถูกต้องแท้จริ งประกอบด้วย ทั้งนี้ ขอความ
กรุ ณาสมาชิกส่ งหนังสื อตอบยืนยันยอดมายังสหกรณ์ ฯ เพื่อสหกรณ์ฯจะดาเนิ นการเก็บรวบรวมส่ งให้ผสู ้ อบบัญชีพิจารณาต่อไป

3.ขอเชิญสมาชิกแจ้งจุดรับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด จะดาเนินการสรุ ปยอดจานวนสมาชิก ที่แจ้งจุดรับเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนในแต่ละจุดรับเงิน โดยจะแยกออกเป็ น
1.รับเงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มข.จากัด ไม่มีค่าใช้จ่ายในการโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิก
2.โอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก ซึ่งจะ
หักจากยอดเงินปันผลของสมาชิก
3.โอนเงินเข้าธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก ซึ่งจะหัก
จากยอดเงินปันผลของสมาชิก
ดังนั้น หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ที่จะแจ้งเปลี่ยนจุดรับเงินสาหรับโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจาปี 2557
สามารถแจ้งเปลี่ยนได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มข. จากัด ตั้งแต่บดั นี้ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557
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 5.5 ,เงิ นกูพ้ ิเศษ
รี ไฟแนนท์ที่อยูก่ บั สหกรณ์ 6.5

4. ระเบียบว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่ สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2557
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้จดั ให้มรี ะเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบ ซึ่งผู้
กูจ้ ะต้องเป็ นสมาชิกมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน และการให้กแู้ บ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. เงินกู้ฉุกเฉิน – การให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกสมทบผูก้ รู้ ายหนึ่งๆ นั้น ให้มีจานวนไม่เกิน
50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินนอกจากหนังสือกูซ้ ่ึงผูก้ ไู้ ด้ทาไว้ต่อสหกรณ์แล้ว จะต้องมีหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
20 ของยอดกู้ และต้องมีผคู้ ้ าประกัน 1 คน หรื อหลักทรัพย์อย่างอื่นตามที่สหกรณ์กาหนด
การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินให้ผกู้ สู้ ่งคืนเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจานวน พร้อมดอกเบี้ยภายในวัน
สิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรื อให้ส่งเป็ นงวดรายเดือนรวมกันไม่เกิน 36 งวด ดังนี้
อายุการเป็ นสมาชิก
(เดือน)
3 - 12
13 - 24

จานวนเงินให้กไู ้ ม่เกิน
(บาท)
50,000
50,000

ระยะเวลาการผ่อนชาระ
(งวด)
ตามอายุสัญญาจ้าง
18

25 - 36

50,000

24

37 ขึ้นไป

50,000

36

ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
1 ปี
ตามระยะเวลาของการต่อสัญญาจ้าง
เดิม ไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้ง
ตามระยะเวลาของการต่อสัญญาจ้าง
เดิม ไม่นอ้ ยกว่า 3 ครั้ง
ตามระยะเวลาของการต่อสัญญาจ้าง
เดิม ไม่นอ้ ยกว่า 4 ครั้ง

2. เงินกู้สามัญ - การพิจารณาจานวนเงินกูส้ ามัญที่ให้แก่สมาชิกสมทบกูร้ ายหนึ่งๆ นั้น เป็ นอานาจของ
คณะกรรมการ ต้องอยูภ่ ายในวงเงินไม่เกิน 250,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และสมาชิกสมทบ ผูข้ อกูเ้ งินจะต้องมีหุน้
สะสมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ โดยสหกรณ์จะคานึงถึงความต้องการกูเ้ งินที่แท้จริ งตามควรแก่ฐานะและความสามารถใน
การชาระหนีข้ องผูก้ เู้ ป็ นสาคัญ
คณะกรรมการจะพิจารณาให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบตามเกณฑ์ ดังนี้
อายุการเป็ นสมาชิก
(เดือน)
3 – 12
13 - 24
25 - 36
37 ขึ้นไป

จานวนเงินให้กไู ้ ม่เกิน
(บาท)
50,000
50,001 – 100,000
100,001 – 150,000
150,001 - 250,000

หลักประกันเงินกู ้
90 %ของราคาประเมินหลักทรัพย์

ใช้หลักทรัพย์หรื อบุคคลค้ าประกันได้
โดยผูค้ ้ าประกันจะต้องมีสัญญาจ้าง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี

3. เงินกู้พเิ ศษ - การให้เงินกูพ้ ิเศษ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัย หรื อ มอบอานาจ
หน้าที่ให้คณะกรรมการเงินกูเ้ ป็ นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบได้ รายละไม่เกิน 5,000,000 .00 บาท (ห้าล้านบาท
ถ้วน) สมาชิกสมทบที่มีสิทธิกเู้ งินกูพ้ ิเศษตามระเบียบนี้ตอ้ งเป็ นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน และต้องมีหุน้ ร้อยละ 2
ของวงเงินกูแ้ ต่ไม่นอ้ ยกว่า 50,000 .00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) สหกรณ์จะพิจารณาให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิก สมทบเฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อต่อเติม ซ่อมแซม หรื อปรับปรุ งที่อยูอ่ าศัย
(2) เพื่อปลูกสร้างที่อยูอ่ าศัย
(3) เพื่อซื้อที่ดิน
(4) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
(5) เพื่อชาระหนี้สิน (Refinance)
บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

