
 
                               

                           

 

123 ม.16  ตู ้ปณ.20  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 

โทร (043) 043-009-700 ต่อ 44301-44329, 08-31422699, 08-96224432,09-42953331 

โทรสาร (043) 202422, www.coopkku.com, E-Mail Address : coopkku@gmail.com 
 
 
 
 
 

ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด กำหนดจัดประชุมใหญวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2565  ข้ึนในวันเสารท่ี 23 

กรกฎาคม 2565 ตั้งแตเวลา 08.30 น. เปนตนไป ณ หองประชุมประจักษ พัวเพ่ิมพูลศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน  

เพ่ือใหการประชุมดังกลาวดำเนินไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตามวัตถุประสงคตามท่ีกำหนดไว สหกรณจึงใครขอ

เรียนเชิญสมาชิกทุกทาน เขารวมประชุมใหญวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2565 ตามวัน เวลา  และสถานท่ีดังกลาวขางตน ท้ังนี้ สหกรณไดรับ

อนุญาตจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหสมาชิกเขารวม ประชุมไดโดยไมถือเปนวันลา หรือขาดราชการเรียบรอยแลว โดยมี
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

1.1  รายงานผลการดำเนินงาน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรายงานผลการรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิก 
     2.1  รายงานการประชุมการรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 43 

                    รวมกับสมาชกิสหกรณ เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2565  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 3.1  (ราง) ขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด พ.ศ. 2565 

 3.2  (ราง) ระเบียบ วาดวยการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ  
                          และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2565  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวดวย จักขอบคุณยิ่ง 

หมายเหตุ : เพ่ือใหเปนไปตามมาตรการและการเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  (Covid-19)  

                 ผูเขารวมประชุมควรสวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผา    

*************************************************************************************          

        
     

ฉบบัลงวนัที ่ 1 – 15  กรกฎาคม 2565 

ขอเรียนเชิญเขารวมประชุมใหญวิสามัญ คร้ังที่ 1/2565    

 

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

http://www./


 

 

 

   สำหรับสมาชิกท่ีมีความประสงค ยื่นบันทึกขอความใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณา ฝายสนิเชื่อเปดรับบนัทึกขอความ  

ย่ืนบันทึก  ระหวางวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 ถึง 26 กรกฎาคม 2565  นำเขาพิจารณาวันท่ี 2 สิงหาคม 2565 

ย่ืนบันทึก  ระหวางวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565  ถึง  9 สิงหาคม  2565   นำเขาพิจารณาวันท่ี  16 สิงหาคม 2565 

 

 
                   

             ตามท่ีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ไดจัดใหมีสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกฯ  โดยท่ีสมาชิกสามารถ

ขอรับสวัสดิการบำเหน็จไดนั้น จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ (1) ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง  (2) จายใหแกสมาชิกท่ีลาออกจาก

ราชการ และเปนสมาชิกไมนอยกวา  20 ป (3) จายใหแกสมาชิกท่ีลาออกจากการเปนสมาชิก และเปนสมาชิกติดตอกันมาแลวไม

นอยกวา  20 ป และ (4) จายใหแกสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ  หรือเกษียณอายุราชการกอนกำหนด  และเปนสมาชิกไมนอย

กวา  10 ป 

              ดังนั้น เพ่ือเปนการรักษาสิทธิประโยชนของทานสมาชิก  สหกรณฯ ใครขอเรียนเชิญทานสมาชิกผูเกษียณอายุราชการ

ในป 2565  ท่ียังไมไดเขียนคำขอรับสวัสดิการบำเหน็จฯ ไดโปรดเขามาติดตอเขียนใบคำขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จใหกับ

สหกรณ ตั้งแตวันท่ี 4 – 22 กรกฎาคม  2565 ท้ังนี้สมาชิกสามารถขอใบคำขอสวัสดิการบำเหน็จฯ ไดท่ีสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด  หรือดาวนโหลดใบคำขอดังกลาวไดท่ี  www.coopkku.com  

********************************************************************************* 

 

         

      ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน  จำกัด  ไดมอบหมายใหสำนักงานทนายความดำเนินการยึดทรัพยลูกหนี้ ดังนี้ 

โฉนดเลขท่ี 301949 เลขท่ีดิน 151 หนาสำรวจ 8487 ต.โนนทอน  อ.เมือง จ.ขอนแกน เนื้อท่ี 27.06 ตารางวา เปนท่ีดิน

เปนท่ีดินวางเปลา   

สภาพท่ีดิน มีสิ่งปลูกสรางท่ีจะขายดวย คือ บานพักอาศัยตึก 1 ชั้น เลขทะเบียนท่ี ไมปรากฏเลขท่ี กวาง 9 เมตร ยาว 

12 เมตร 

ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางท่ีจะขาย ติดจำนอง สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ผูรับจำนอง  ยอดหนี้

จำนองตามหนังสือสัญญาจำนอง ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2565  จำนวน 200,000.- บาท ดอกเบี้ยรอยละ 6.25 ตอป เจาพนักงาน

บังคับคดีจะทำการขายตามสำเนาโฉนดโดยการจำนองติดไป  ผูซ้ือไดตองรับภาระหนี้จำนองติดไปดวย และผูซ้ือมีหนาท่ีไปติดตอ

เจาพนักงานผูมีอำนาจเพ่ือขอออกใบแทนเอง 

วันประกาศขายโฉนดแปลง  

นัดท่ี 1 ในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2565 

นัดท่ี 2 ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2565 

นัดท่ี 3 ในวันท่ี 1 กันยายน 2565 

นัดท่ี 4 ในวันท่ี 22 กันยายน 2565 

นัดท่ี 5 ในวันท่ี 12 ตุลาคม 2565 

นัดท่ี 6 ในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2565 

 

 

          จำนวนสมาชิก  ณ เดือน มิถุนายน 2565   จำนวน  5,822  คน 

       รายช่ือสมาชิกเสียชีวิต เดือน มิถุนายน จำนวน  1  ราย   

ลำดับ

ที่ 

ชื่อ-สกุล เลข 

ที 

อายุ  

(ป) 

สังกัด วันที่ 

เสียชีวิต 

สาเหตุการเสียชีวิต 

1 นายเหรียญ   โนนทวงษ 103586 82 ลาออกจากสมาชิก

สหกรณ 

17 มิ.ย.65 หลอดเลือดสมองตีบ 

                   บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

ขาวสารจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

ขอเชิญสมาชิกสหกรณฯผูที่มีรายช่ือเกษียณอายุราชการในป 2565 เขียนใบคำขอรับสวัสดิการบำเหน็จฯ 

 

รอบการยื่นบันทึกขอความ เพ่ือนำเขาพิจารณากรรมการเงินกู 

เรียนเชิญสมาชิกสหกรณ ซ้ือทรัพยจากสำนักงานบังคับคดี 

http://www.coopkku.com/
http://www.coopkku.com/
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