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ฉบับประจำเดือน สิ งหำคม 2559

1.ออกพบปะสมำชิกและบุคลำกร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ระหว่ ำงวันที่ 25 – 29 กรกฎำคม 2559

เมื่อวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559 ที่ผา่ นมา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้ออกพบปะสมาชิก
คณะแพทยศาสตร์ และศู นย์หัวใจ โดยมี วตั ถุ ประสงค์ เพื่ อสร้ างความเข้าใจตรงกัน และเพื่ อสร้ างสั มพันธภาพอันดี ระหว่าง
สมาชิ กกับสหกรณ์ ฯ พร้อมกันนี้ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตอบคาถาม เพื่อไขข้อปั ญหาต่างๆให้สมาชิ กได้รับทราบ
ต่อไป ทั้งนี้ สหกรณ์ฯใคร่ ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และมัน่ ใจในการบริ หารงานของคณะกรรมการ
สหกรณ์ ชุดที่ 37 หากสมาชิ กท่านใดสนใจและมีความประสงค์ให้สหกรณ์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ท่าน
สามารถติดต่อเข้ามายัง ฝ่ ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ เบอร์โทรภายใน 44304,44307 หรื อทาง scckku@fincoopkku.com

2. เข้ ำร่ วมพิธีถวำยเครื่องรำชสั กกำระ และจุดเทียนชัยถวำยพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2559 สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด นาโดยรศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิ ศ
ประธานคณะกรรมการดาเนินการ พร้อมด้วยนายสาธิ ต มัง่ คัง่ เลขานุการกรรมการฝ่ ายศึกษาและประชาสัมพันธ์. และตัวแทนฝ่ าย
จัดการ เข้าร่ วมพิธีถวายเครื่ องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. กิจกรรมศึกษำดูงำน ณ ศูนย์ เรียนรู้วจิ ัยกำรอนุรักษ์ ดนิ และนำ้ อำเภอปำกช่ อง จังหวัดนครรำชสีมำ

เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 และวันอาทิ ตย์ที่ 21 สิ งหาคม 2559 ที่ ผ่านมาสหกรณ์ ออมทรั พ ย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด ได้จัด
กิจกรรมศึ กษาดู งาน ณ ศูนย์เรี ยนรู ้ วิจัยการอนุ รักษ์ดินและน้ า อาเภอปากช่ อง จังหวัดนครราชสี มาโดยการจัดกิ จกรรมในครั้ งนี้
สหกรณ์ฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้สมาชิกได้ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็ นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริ ม และ
เพื่อหาแนวทางในการจัดสวัสดิการเพื่อเพิ่มสิ ทธิประโยชน์ต่างๆแก่สมาชิก

4.ระเบียบสหกรณ์ ว่ ำด้ วย กำรให้ เงินกู้พเิ ศษเพือ่ ทีอ่ ยู่อำศัย แก้ ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
อาศัยอานาจตามความในข้อ 77 (9) และข้อ 105 (3) แห่ งข้อบังคับ สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ม หาวิท ยาลัยขอนแก่ น จากัด
พ.ศ.2556 ประกอบกับมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดที่ 37 ครั้ งที่ 12/2559 เมื่ อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ได้มี ม ติ
กาหนดระเบียบ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ว่าด้วย การให้เงินกูพ้ ิเศษเพื่อที่อยูอ่ าศัย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3
พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้ “ (6) สมำชิ กผู้ก้ ูเงินพิเศษที่ทยี อดกู้เกินกว่ ำ 500,000.00 บำท (ห้ ำแสนบำท) ขึน้ ไป เพือ่ ให้ เกิดควำมมั่นคงแก่
สหกรณ์ แ ละสมำชิ ก ผู้ ค้ ำ ประกั น สมำชิ ก ผู้ ก้ ู ต้ อ งท ำประกั น ชี วิ ต เพื่ อ ค้ ำ ประกั น หนี้ สิ น ทั้ ง นี้ ก ำหนดให้ ส หกรณ์ ฯ เป็ นผู้ รั บ
ผลประโยชน์ เฉพำะส่ วนที่ต้องชำระหนี้ ส่ วนที่เกินหนี้ให้ มอบให้ กับทำยำทต่ อไป โดยให้ ทำประกันชี วิตที่สหกรณ์ กำหนด เว้ นแต่
สมำชิ กที่ขอกู้เงินกับสหกรณ์ มีหลักทรัพย์ คำ้ ประกันที่ประเมินรำคำจำกสำนักงำนทีด่ ินและรำคำประเมินมีมูลค่ ำไม่ น้อยกว่ ำ 2 เท่ ำ
ของจำนวนเงินทีข่ อกู้ ทั้งนีร้ ำคำประเมินจะคิดเฉพำะรำคำทีด่ ินเท่ ำนั้น จะไม่ ทำประกันชี วติ เพือ่ คำ้ ประกันหนีส้ ิ นก็ได้ ”
อัตรำดอกเบีย้ เงินฝำกทุกประเภท (ต่ อปี )
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00, เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00, เงินฝากประจา 6 เดือน 2.75 , เงินฝากประจา 12 เดือน 3.25 ,
เงินฝากประจา 24 เดือน 3.75 , เงินฝากทวีสิน 24 เดือน 3.50
อัตรำดอกเบีย้ เงินกู้ (ต่ อปี )
เงินกูฉ้ ุกเฉินทุกประเภทสามัญ เอื้ออาทร เงินกูพ้ ิเศษเพื่อซื้ อที่ดิน 6.50 , เงินกูเ้ พื่อที่อยูอ่ าศัย 5.0 ,เงินกูพ้ ิเศษ รี ไฟแนนท์ที่อยูก่ บั สหกรณ์ 6.00

บรรณำธิกำรข่ ำว : คณะกรรมกำรฝ่ ำยกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหำวิทยำลัยขอนแก่ น จำกัด

