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ฉบับประจำเดือน พฤศจิกำยน 2561

แจ้งวันหยุดสหกรณ์ 1 วัน
เนื่องด้วยในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดกิจกรรมการโครงการ
อบรมสัมมนาสมาชิกสัมพันธ์ ประจาปี 2561 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ดังนั้น ในวันดังกล่าวสหกรณ์จึงหยุดให้บริการ 1 วัน

****************************************************************************************
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2562
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้ออกประกาศรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2562
โดยรับสมัครเป็นคณะบุคคลไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และผู้สมัค รทั้ง คณะต้องมีคุณ สมบัติ หมวด 5 ข้อ 42 ตามข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด พ.ศ.2556 และหมวด 8 ข้อ 70 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ทั้งนี้ ผู้สมัครรับการ
เลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการจัด การเลือกตั้ง สามารถขอใบสมัค รและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 6
พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ม หาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
(1) ค่าสมัครคณะละ 500.- บาท สหกรณ์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
(2) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
(3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3 นิ้ว คนละ 2 รูป

****************************************************************************************
การยื่นคาร้องเพื่อให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา
สาหรับสมาชิกที่มีความประสงค์ ยื่นบันทึกข้อความให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา ฝ่า ยสินเชื่อเปิด รับบันทึกข้อความ
รอบแรก (เดือน พ.ย.2561 )ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึง 6 พฤศจิกายน 2561 นาเข้าพิจารณาวันที่. 12 พฤศจิกายน 2561
รอบสอง (เดือน พ.ย.2561)ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ถึง 20 พฤศจิกายน 2561นาเข้าพิจารณาวันที่.26 พฤศจิกายน 2561

****************************************************************************************
ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการให้คาปรึกษาสมาชิกเกี่ยวกับการวางแผนทางด้านการเงิน
สมาชิกลงชื่อเพื่อเข้าร่วมโครงการ ได้ที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่
26 ธันวาคม 2561
รอบแรก เดือนพฤศจิกายน 2561 เปิดให้คาปรึกษา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
รอบสอง เดือนพฤศจิกายน 2561 เปิดให้คาปรึกษา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
☎โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 083-1422699 ,094-2953331 หรือ 44302 , 44320 , 44304 , 44307

****************************************************************************************
เรียนสมาชิกที่ขอตรวจสอบสิทธิ์การกู้ผ่าน อีเมล์ สหกรณ์
เนื่องด้วยมีสมาชิกให้ความสนใจ สอบถามสิทธิ์การกู้ผ่านอีเมล์เป็นจานวนมาก ในการตอบอีเมล์กลับสมาชิก สหกรณ์ใคร่
กาหนดการตอบกลับในวันถัดไป. เพราะเจ้า หน้าที่จะต้องให้บริการแก่สมาชิกที่มาติดต่อที่สานักงานเป็นอันดับแรก ส่วนสมาชิกที่
สอบถามทางอีเมล จะทยอยตอบตามลาดับ หากท่านสมาชิก ต้องการทราบยอดกู้ทันที. ติดต่อสอบถามได้ที่สานักงานสหกรณ์ ในวัน
และเวลาราชการ

การแจ้งถอนอายัดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
ในทุกๆปีสหกรณ์จ ะได้รับหนังสือเรื่องขอให้อายัด เงินปันผลและเฉลี่ยคืนส่งสานักงานบัง คับคดี ในทางปฏิบัติสหกรณ์จะ
ดาเนินการอายัดเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของสมาชิกแล้วดาเนิน การส่งเงินปันผลและเฉลี่ยคืนไปยังสานักงานบังคับคดี ทั้งนี้หากสมาชิก
ท่า นใดที่ไ ด้รับหนั งสือแจ้งถอนอายัดเงินดังกล่าว สหกรณ์ใ คร่ขอเรียนแจ้ง ให้สมาชิกนาหนังสือแจ้งถอนอายัดนาแจ้ง สหกรณ์เพื่อ
สหกรณ์จะได้ดาเนินปลดการอายัดเงินดังกล่าว

****************************************************************************************
ขอเชิญสมาชิกกรอกแบบตอบรับหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้ดาเนินการออกหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น
ถึงสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ซึ่งหนังสือฉบับนี้ไม่ใช่คาเตือนให้ชาระเงิน แต่เป็นการสอบทานรายการการเงิ นของสมาชิกเพื่อการสอบ
บัญชี โดยหากถูกต้อง หรือไม่ถูกต้องให้สมาชิกกากบาทในช่อง ( ) พร้อมชี้แจงเหตุผลที่ถูกต้องแท้จริงประกอบด้วย ทั้งนี้ ขอความ
กรุณาสมาชิกส่งหนังสือตอบยืนยันยอดมายังสหกรณ์ ฯ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เพื่อสหกรณ์ฯจะดาเนินการเก็บรวบรวมส่ง
ให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ สมาชิกท่านใดที่ได้รับหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น รีบกรอกแบบตอบรับในหนังสือ และส่งกลับ
มายังสหกรณ์ ซึ่งในปีนี้สหกรณ์ได้จัดรางวัล เพื่อให้สมาชิกร่วมลุ้นจานวนหลายชิ้น ในมูลค่ารวม 1 หมื่นบาท
# เปิดรับแบบตอบรับ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึง 28 ธันวาคม .2561 ก่อนเวลา 15.00 น.
# จับรางวัล 28 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น.
# ประกาศผลวันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.ที่สานักงานสหกรณ์ www.fincoopkku.com

****************************************************************************************
การให้บริการทางด้านเงินฝากแก่สมาชิก
เงินฝากออมทรัพย์

คือ เงินฝากที่ไม่ได้กาหนดระยะเวลาในการฝากและถอน สมาชิกได้รับดอกเบี้ยเต็มจานวน โดย
ได้รับยกเว้นภาเงินได้ ในการเปิดบัญชีต้องฝากขั้นต่า 100 บาท และการถอนเงินต้องมียอดเงินฝาก
คงเหลือในบัญชีไม่ต่ากว่า 100 บาทเสมอ
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ คือ เงินฝากขั้นต่า ครั้ง ละ 5,000 บาท ฝากเดือนละกี่ค รั้ง ก็ได้ การถอนเงินถอนได้เดือนละครั้ง
หากถอนมากกว่า 1 ครั้ง จะถูกปรับร้อยละ 1 ของยอดที่ถอนไม่ต่ากว่า 500 บาท
เงินฝากทวีสิน
คือการฝากเงินเป็นประจาทุกเดือนจนครบ 24 เดือน การฝากในแต่ละครั้งต้องไม่ต่ากว่า 500 บาท
แต่ไม่เกิน 25,000.- บาทต่อเดือน หากถอนก่อนกาหนดจะรับดอกเบี้ย ในอัตราเท่ากับเงินฝากออม
ทรัพย์ เงินฝากประเภทนี้ไม่เสียภาษีเงินได้
เงินฝากประจา 6 เดือน คือเงินฝากที่มีกาหนดเวลา 6 เดือน การฝากในแต่ละครั้งไม่ต่ากว่า 500 บาท หากถอนก่อนกาหนด
จะไม่ได้รับดอกเบี้ย เงินฝากประเภทนี้จ ะเสียภาษีเงินได้ร้อยละ 15 ของจ านวนดอกเบี้ยที่ได้รับ
(ตามกฎหมาย)
เงินฝากประจา 12 เดือน คือเงินฝากที่มีกาหนดเวลา 12 เดือน การฝากในแต่ละครั้งต้องไม่ต่ากว่า 500 บาท หากถอนก่อน
กาหนด ถ้าระยะเวลาการฝากครบ 6 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับเงินฝากประจา 6
เดือน เงินฝากประเภทนี้จะเสียภาษีเงินได้ ร้อยละ 15 ของจานวนดอกเบี้ยที่ได้รับ (ตามกฎหมาย)
เงินฝากประจา 24 เดือน คือเงินฝากที่มีกาหนดเวลา 24 เดือน การฝากในแต่ละครั้งต้องไม่ต่ากว่า 500 บาท หากถอนก่อน
กาหนด ถ้าระยะเวลาการฝากครบ 12 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากประจา 12 เดือน
เงินฝากประเภทนี้จะเสียภาษีเงินได้ ร้อยละ 15 ของจานวนดอกเบี้ยที่ได้รับ (ตามกฎหมาย)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
เงินฝากออมทรัพย์
1.50
เงินฝากประจา 6 เดือน
2.25
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
2.50
เงินฝากประจา 12 เดือน
2.75
เงินฝากทวีสิน
3.00
เงินฝากประจา 24 เดือน
3.25
*** อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมติคณะกรรมการดาเนินการ ****

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด

