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คณะกรรมการอื่น ดังนี้ 

คณะกรรมการอาํนวยการ 

1.ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวฒัน์ ประธานกรรมการ 

2.ผศ.ดร.ชูศกัด์ิ พนูสวสัด์ิ กรรมการ 

3.นายบญัชา พระพล กรรมการ 

4.นายแดน แสนมี กรรมการ 

5.รศ.วิภาพร วรหาญ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการเงินกู้ 

1.รศ.สุธา ภู่สิทธิศกัด์ิ ประธานกรรมการ 

2.นายสมเกียรติ แพทยป์ระดิษฐ์ กรรมการ 

3.นางนิลมยั ศรีวิไลลกัษณ์ กรรมการ 

4.นางสาวจุรีพร อุ่นบุญเรือง กรรมการ 

5.นางจุฬารักษ ์ ขนัทะชา กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 

1.รศ.ดร.มนตรี บุญเสนอ ประธานกรรมการ 

2.นายศิริพร ศรีอุ่น กรรมการ 

3.นายวิศิษฏ ์ บุญสุชาติ กรรมการ 

4.นางสกาวรัตน ์ สุขโข กรรมการ 

5.นายปัญญา คนลํ้า กรรมการและเลขานุการ 

 

1.ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน ประธานกรรมการดำเนินการ 

2.ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ ์ รองประธานกรรมการคนท่ี 1 

3.นายบัญชา พระพล รองประธานกรรมการคนท่ี 2 

4.นายแดน แสนมี กรรมการและเหรัญญิก 

5.รศ.วิภาพร วรหาญ กรรมการและเลขานุการ 

6.รศ.สุธา ภูสิทธศัิกดิ์ กรรมการ 

7.รศ.ดร.มนตรี บุญเสนอ กรรมการ 

8.นางจุฬารักษ ขันทะชา กรรมการ 

9.นายสมเกียรต ิ แพทยประดิษฐ กรรมการ 

10.นายศิริพร ศรีอุน กรรมการ 

11.นายวิศิษฎ บุญสุชาต ิ กรรมการ 

12.นางนิลมัย ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 

13.นางสกาวรตัน สุขโข กรรมการ 

14.นางสาวจุรีพร อุนบุญเรือง กรรมการ 

รายช่ือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัขอนแก่น จํากดั  ชุดท่ี  43  

 

ขาวฉบับวันท่ี  1 – 15 กุมภาพันธ 2565 

http://www./


 
              

 

 

ตามท่ีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ไดประกาศใชระเบียบ วาดวยการใหเงินกู พ.ศ.2564 แกไขเพ่ิมเติม 

ฉบับท่ี 3  ลงวันท่ี 16  สิงหาคม 2564 ซ่ึงมีผลกับสมาชิกผูขอกูเงินกูสามัญและเงินกูพิเศษใชหลักทรัพยค้ำประกัน จะตองทำประกัน

ชีวิตเพ่ือประกันหนี้สิน ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความชัดเจน ในข้ันตอนการปฏิบัติและใหเกิดความสอดคลองกับระเบียบและบังเกิดผลดีกับ

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน  จำกัดและสมาชิกผูค้ำประกัน 

 ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในขอบังคับ ขอ77(9) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน  จำกัด พ.ศ.2562 

ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 43 ครั้งท่ี2/2565 เม่ือวันท่ี 10  กุมภาพันธ 2565  จึงไดออกประกาศ 

ข้ันตอนการคำนวณวงเงินทำประกันชีวิตเพ่ือค้ำประกันหนี้เงินกูกับสหกรณ ดังนี้ 

 1 ใหสมาชิกผูกูเงินสามัญและเงินกูพิเศษเกินกวา 300,000.00 บาท ข้ึนไปทำประกันชีวิตเพ่ือประกัน 

   หนี้สินระยะความคุมครองเปนไปตามระยะเวลาการผอนชำระหนี้แตไมเกิน 10 ป 

 2 จำนวนเงินท่ีตองทำประกันชีวิตเทากับจำนวนเงินท่ีเหลือจากการคำนวณ ดังนี้ 

    จำนวนเงินกู หักดวย  

  2.1 จำนวนหุนสะสม ณ ปจจุบัน 

  2.2 เงินสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูเสียชีวิต ตามอายุการเปนสมาชิก ณ  ปจจุบัน         

 3 ใหสมาชิกทำประกันชีวิตเพ่ือประกันหนี้สินกับบริษัทท่ีสหกรณกำหนดตามประกาศของสหกรณ 

 ท้ังนี้  ใหยกเลิกประกาศสหกรณ ฉบับท่ี 9 /2563  ลงวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ใหถือใชประกาศฉบับนี้แทน 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ ณ วันท่ี  11  กุมภาพันธ พ.ศ.2565 

 

 
 

 

ตามท่ีเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุใหมโอไมครอน สงผลกระทบอยางรุนแรง

ตอภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  สหกรณจึงเห็นควรกำหนดมาตรการเพ่ือเปนการชวยเหลือ เยียวยา และบรรเทาความ

เดือดรอนใหกับสมาชิก   

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในขอ 77 (9) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด พ.ศ. 2562 ประกอบ

กับมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 43  ครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2565 มีมติใหมีมาตรการบรรเทาความ

เดือดรอนแกสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุใหม

โอไมครอน ดังนี้ 

1. ใหสิทธิสามารถกูเงินฉุกเฉินเฉพาะกิจได เริ่มตั้วแตวันท่ี 11 กุมภาพันธ – 31 มกราคม 2565 

2. ใหสมาชิกสามารถขอกูเงินปนผล ประจำป 2565 ได ตามระเบียบ วาดวย การใหเงินกูฉุกเฉินเพ่ือเงินกูปนผลประจำป 

เริ่มตั้งแต 11 กุมภาพันธ – 31 ธันวาคม 2565 

3. สมาชิกสามารถปรับลดการสงคาหุนรายเดือนไดไมต่ำกวาเดือนละ 200.- บาท ดวยความสมัครใจ  

เริ่มตั้งแตวันท่ี 11 กุมภาพันธ – 31 ธันวาคม 2565 

4. ขอกำหนดท่ีตางหรือนอกเหนือไปจากประกาศฉบับนี้ ใหคณะกรรมการดำเนินการเปนผูมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด และใหคำ

วินิจฉัยนั้นเปนท่ีสุด 

ท้ังนี้  ใหมีผลตั้งแตวันท่ี  11  กุมภาพันธ ถึง 31 ธันวาคม 2565 
 
  
 

ประกาศ เรื่อง  ข้ันตอนการคำนวณวงเงินทำประกันชีวิตเพ่ือค้ำประกันหนี้เงินกูกับสหกรณ 
 

ประกาศ เร่ือง  มาตรการบรรเทาความเดือดรอนแกสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) สายพนัธุใหมโอไมครอน 
 
 

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

 


