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ฉบับลงวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2564
ระเบียบวาดวย สวัสดิการเพื่อสมาชิกทีไ่ มมีบุตร พ.ศ.2563
เพื่อเปนการใหความชวยเหลือสมาชิกที่ไมมีบุตร ในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว เปนไปตามหลักการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ของการจัดตั้งสหกรณ
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในขอ 77(9) และขอ 112(10)แหงขอบังคับสหกรณ ออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด
โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ชุดที่ 41 ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม
พ.ศ. 2563 มีมติใหกำหนดระเบียบวาดวยสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไมมีบุตร พ.ศ.2563 ดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด วาดวย สวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไมมีบุตร
พ.ศ.2563”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ”
หมายถึง สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด
“คณะกรรมการดำเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด
“บุตร”
หมายถึง บุ ตรโดยชอบดวยกฎหมายของสมาชิกและหมายความรวมถึงบุ ต รบุ ญ
ธรรมดวย
“ผูจัดการ”
หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด
ขอ 4 สวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไมมบี ุตรใหใชจากเงิน ดังนี้
(1) งบประมาณรายจายประจำป
(2) เงินทุนสวัสดิการสมาชิก
ขอ 5 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการจำนวน 5,000.- บาท ใหแกสมาชิกที่ไมมีบุตร ที่มีอายุตั้งแต 50 ป ขึ้นไป และมีอายุการ
เปนสมาชิกไมนอยกวา 15 ป
ขอ 6 สมาชิกที่รับโอนมาจากสหกรณอื่น ใหนับอายุการเปนสมาชิกตามระเบียบนี้ ตั้งแตวันที่สหกรณไดรับโอนผูนั้นเปน
สมาชิกสหกรณ
ขอ 7 กรณีสมาชิกและคูสมรสเปนผูมีสิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการตามขอ 5 สหกรณจะจายเงินทุนสวัสดิการให ทั้ง 2 คน
ขอ 8 สมาชิกมีสิทธิ์รับสวัสดิการตามระเบียบนี้เพียงครั้งเดียว และเมื่อสมาชิกไดใชสิทธิ์รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ไปแลว
ไมมีสิทธิ์รับสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิกอีก
ขอ 9 ใหสมาชิกผูมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการตามระเบียบนี้แจงความประสงคตามแบบฟอรมที่สหกรณกำหนด
ขอ 10 ใหผูจัดการเปนผูมีอำนาจจายเงินสวัสดิการใหเปนไปตามระเบียบนี้ แลวนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป
ขอ 11 ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดำเนินการเปนผูมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือ
เปนที่สุด
จากระเบียบที่กลาวมาขางตน สหกรณจะออกประกาศใหสมาชิกที่มีสิทธิ์ขอสวัสดิการฯ ไดรับทราบอีกครั้งในชวงเดือน
ส.ค. - ก.ย.2564 ซึ่งในปนี้ ที่ประชุมใหญสามัญ ประจำป 2563 อนุมัติงบประมาณ 1,500,000.- บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน)
เพื่อจายใหแกสมาชิกผูที่ไมมีบุตร ตามระเบียบสหกรณ คนละ 5,000.- บาท จำนวนปละไมเกิน 300 คน

*************************************************************************************
บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด

รอบการยื่นบันทึกขอความ เพื่อนำเขาพิจารณาในเดือน กรกฎาคม 2564
สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค ยื่นบันทึกขอความใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณา ฝายสินเชื่อเปดรับบันทึกขอความ
รอบแรก (เดือน ก.ค.64 ) ระหวางวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ถึง 1 กรกฎาคม 2564 นำเขาพิจารณาวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
รอบสอง (เดือน ก.ค.64) ระหวางวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ถึง 15 กรกฎาคม 2564 นำเขาพิจารณาวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

เรียนสมาชิกสหกรณฯ ซื้อทรัพยจากสำนักงานบังคับคดี
ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ไดมอบหมายใหสำนักงานทนายความดำเนินการยึดทรัพยลูกหนี้ ดังนี้
1.โฉนดเลขที่ 190906 เลขที่ดิน 642 หนาสำรวจ 6265 ต.โนนทอน อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เนื้อที่ 63 ตารางวา
เปนที่ดินวางเปลา ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี 189,000.- บาท
2.โฉนดเลขที่ 190675 เลขที่ดิน 905 หนาสำรวจ 4134 ต.โนนทอน อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เนื้อที่ 45 ตารางวา
เปนที่ดินวางเปลา ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี 135,000.- บาท
3.โฉนดเลขที่ 187499 เลขที่ ดิน 1018 หน าสำรวจ 3843 ต.โนนทอน อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เนื้ อที่ 1 งาน 4
ตารางวา เปนที่ดินวางเปลา ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี 312,000.- บาท
4.โฉนดเลขที่ 187731 เลขที่ดิน 834 หนาสำรวจ 4075 ต.โนนทอน อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เนื้อที่ 1 งาน 4 ตาราง
วา เปนที่ดินวางเปลา ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี 150,000.- บาท
ที่ดินทั้ง 4 แปลงที่จะขาย ติดจำนอง สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ผูรับจำนองเจาพนักงานบังคับคดีจะ
ทำขายแยกแปลงโดยปลอดการจำนอง
ที่ดินจำนวน 4 แปลงที่กลาวมาขางตน ประกาศขายตามวันที่ระบุเอาไว ดังนี้
นัดที่ 1
ในวันที่ 29 กรกฎาคม
2564
นัดที่ 2
ในวันที่ 19 สิงหาคม
2564
นัดที่ 3
ในวันที่
9 กันยายน
2564
นัดที่ 4
ในวันที่ 30 กันยายน
2564
นัดที่ 5
ในวันที่ 21 ตุลาคม
2564
นัดที่ 6
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
*************************************************************************************

ขาวสารจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด
จำนวนสมาชิก ณ เดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 5,839 คน
รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ตั้งแตเดือน มกราคม 2564 ถึง มิถุนายน 2564
ลําดับ
ชื่ อ-สกุล
ที่
1
นายวิจิตร ศรี วิชา

เลข
ที
101869

อายุ
(ปี )
75

สั งกัด
เกษียณอายุราชการ

วันที่
เสี ยชีวิต
28 ม.ค.64

สาเหตุการเสี ยชีวิต
มะเร็ งตับ

2

นางดวงกมล ทองเรื อง

104618

73

ข้าราชการบํานาญ

23 ก.พ.64 โรคชราภาพ

3

นายสมบัติ

พิมพ์ดี

106232

49

พ.มข.เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์

18 ม.ค.64

หลอดเลือดในสมองแตก

4

นายสมัย

ศรี วิชา

100771

69

ลาออกจากสมาชิกสหกรณ์

28 มี.ค.64

ชราภาพ

5

น.ส.สุปริ ชาติ พรหมพิทกั ษ์กุล

104713

38

สมาชิกสมทบ(บุตรสมาชิก)

1 เม.ย.64

มะเร็ งเม็ดเลือดขาว

6

นายโชติ

106027

49

ลูกจ้างชัว่ คราวคณะแพทยศาสตร์

8 เม.ย.64

ภาวะตับแข็ง

7

นายสุทธิดล วงศ์อุปปา

102766

58

สํานักงานอธิการบดี

16 เม.ย.64 มะเร็ งตับ

8

นางกนกวรรณ สิ ทธิมงคล

100356

59

คณะมนุษยศาสตร์

28 เม.ย.64 เส้นเลือดแดงใหญ่บริ เวณขั้วหัวใจฉี กขาด

9

นายณรงค์

100186

60

คณะเกษตรศาสตร์

9 พ.ค.64

ปอดติดเชื้อรุ นแรง ร่ วมกับความดันโลหิ ตตํ่า

10

นายทวีศกั ดิ์ อัครางกูร

101070

77

ข้าราชการบํานาญ

5 พ.ค.64

โรคพาร์กินสัน

11

นายช่วง

101937

62

ข้าราชการบํานาญ

15 พ.ค.64 กะโหลกศรี ษะแตก เลือดออกใต้เยื่อหุม้ สมอง

12

น.ส.วิไลลักษณ์ ขรรค์แก้ว

102605

68

ข้าราชการบํานาญ

15 พ.ค.64 มะเร็ งแพร่ กระจายในปอด

สมอหา

ทองบ้านทุ่ม
สุนา

13

นายสุรพล พูลพิพฒั น์

101529

75

ข้าราชการบํานาญ

14

นายสํารวล ผาหล้า

102499

ลาออกจากสมาชิกสหกรณ์

23 พ.ค.64 เลือดออกในสมองซีกขวาจากการกระแทก
ของแข็งไม่มีคม
10 มิ.ย.64 ชราภาพ

15

นายอ่อนตา หาทองคํา

100834

สมาชิกสมทบ ประเภทบิดาสมาชิก

12 มิ.ย.64

ชราภาพ

บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด

