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ฉบับประจำเดือน ธันวำคม 2561

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้กาหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 เป็นวันเสาร์ที่ 26
มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ อาคารพิเซษฐ์ เหลืองทองคา คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สหกรณ์ใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิก ทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 ในวัน
ดังกล่าว เพราะนอกจากสมาชิกทุกท่านจะได้ร่วมกันเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจกิจการ
สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับเบี้ยประชุม คนละ 1,000 บาท และภายในห้องประชุมยังมีการจับสลากเพื่อลุ้นเช็คเงินสดอีก
มากมาย ดังนั้นสหกรณ์ จึงขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

**************************************************************************************
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2562
ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากั ด ได้เปิดรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2561 ไปแล้วนั้น
บั ดนี้ การรั บ สมัครและพิจ ารณาคัดเลื อกได้สิ้นสุดแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลั ยขอนแก่น จ ากัด จึงขอ
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2562 ดังต่อไปนี้
1. นางสาวจุรีพร
อุ่นบุญเรือง
สมาชิกเลขที่
13348 สังกัดคณะแพทยศาสตร์
2. นางกิตติมา
ตามซื่อ
สมาชิกเลขที่
9601 สังกัดคณะแพทยศาสตร์
3. นางกรวรรณ
ศรีลางค์
สมาชิกเลขที่
12159 สังกัดคณะแพทยศาสตร์
4. นายกฤษฎา
คาลาภา
สมาชิกเลขที่
5813 สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
5. นายวิทยาธร
ตาซือ่
สมาชิกเลขที่
9775 สังกัดคณะแพทยศาสตร์

**************************************************************************************
สหกรณ์จัดกิจกรรมให้สมาชิกส่งแบบตอบรับหนังสือยืนยันยอดหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น เพื่อลุ้นรับรางวัล

สมาชิกท่านใดที่ได้รับหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น รีบกรอกแบบตอบรับในหนังสือ และส่งกลับ
มายังสหกรณ์ ซึ่งในปีนี้สมาชิกจะได้ลุ้นรับ ของรางวัล 12 รางวัล เปิดรับแบบตอบรับ ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 ธันวาคม 2561
จับรางวัล 9 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.ประกาศผล 10 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.ที่สานักงานสหกรณ์ ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด /www.fincoopkku.com

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

ขอเชิญสมาชิกแจ้งจุดรับเงิน ปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด จะดาเนินการสรุปยอดจานวนสมาชิก ที่แจ้งจุดรับเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนในแต่ละจุดรับเงิน โดยจะแยกออกเป็น 1.รับเงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มข.จากัด ไม่มีค่าใช้จ่ายในการโอนเงินเข้า
บัญชีของสมาชิก 2.โอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก ซึ่งจะ
หักจากยอดเงินปันผลของสมาชิก 3.โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโอนเงินเข้าบัญชี
สมาชิก ซึ่งจะหักจากยอดเงินปันผลของสมาชิกดังนั้น หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ ที่ จะแจ้งเปลี่ยนจุดรับเงินสาหรับโอน
เงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจา ปี 2561 สามารถแจ้งเปลี่ยนได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ตั้งแต่บัดนี้
ไปจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561
การแจ้งถอนอายัดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
ในทุกๆปีสหกรณ์จะได้รับหนังสือเรื่องขอให้อายัดเงินปันผลและเฉลี่ยคืนส่งสานักงานบังคับคดี ในทางปฏิบัติสหกรณ์
จะดาเนินการอายัดเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของสมาชิกแล้วดาเนินการส่งเงินปันผลและเฉลี่ยคืนไปยังสานักงานบังคับคดี ทั้งนี้
หากสมาชิกท่านใดที่ได้รับหนังสือแจ้งถอนอายัดเงินดังกล่าว สหกรณ์ใคร่ขอเรียนแจ้งให้สมาชิกนาหนังสือแจ้งถอนอายัดนาแจ้ง
สหกรณ์เพื่อสหกรณ์จะได้ดาเนินปลดการอายัดเงินดังกล่าว

**************************************************************************************
สวัสดิการของสหกรณ์
ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ ของสมาชิก ของคู่สมรส บิดา มารดา และบุตร
กรณีสมาชิกเสียชีวิต ทายาทผู้รับผลประโยชน์จะได้รับ
ผู้ที่เป็นสมาชิก ก่อน 1 มีนาคม 2557
อายุการเป็นสมาชิก
รับสวัสดิการ
ไม่เกิน 5 ปี
20,000.เกินกว่า 5 -10 ปี
30,000.เกินกว่า 10 -15 ปี
40,000.เกินกว่า 15 ปี ขึ้นไป
50,000.-

ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 มี.ค.57 เป็นต้นไป
อายุการเป็นสมาชิก
รับสวัสดิการ
อายุไม่เกิน 5 ปี
อายุการเป็นสมาชิก(ปี) x 4,000 บ. แต่ไม่เกิน 20,000 บ.
เกินกว่า 5 ปี – 10 ปี
30,000.เกินกว่า 10 ปี – 15 ปี
40,000.เกินกว่า 15 ปี ขึ้นไป
50,000.-

กรณีคู่สมรสเสียชีวิต สมาชิกจะได้รับสวัสดิการ ดังนี้
ผู้ที่เป็นสมาชิก ก่อน 1 มีนาคม 2557
ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 มี.ค.57 เป็นต้นไป
อายุการเป็นสมาชิก
รับสวัสดิการ อายุการเป็นสมาชิก
รับสวัสดิการ
ไม่เกิน 5 ปี
10,000.- 6 เดือน - 5 ปี
2,500.เกินกว่า 5 -10 ปี
15,000.- เกินกว่า 5 ปี – 10 ปี
3,750.เกินกว่า 10 -15 ปี
20,000.- เกินกว่า 10 ปี – 15 ปี
5,250.เกินกว่า 15 ปี ขึ้นไป
25,000.- เกินกว่า 15 ปี ขึ้นไป
6,250.กรณีบิดา ,มารดา,บุตรเสียชีวิต สมาชิกจะได้รับสวัสดิการ
ผู้ที่เป็นสมาชิก ก่อน 1 มกราคม 2555
ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 มกราคม 2555
อายุการเป็นสมาชิก
รับสวัสดิการ อายุการเป็นสมาชิก
รับสวัสดิการ
ไม่เกิน 5 ปี
5,000.- 6 เดือน - 5 ปี
2,500.เกินกว่า 5 -10 ปี
7,500.- เกินกว่า 5 ปี – 10 ปี
3,750.เกินกว่า 10 -15 ปี
10,000.- เกินกว่า 10 ปี – 15 ปี
5,250.เกินกว่า 15 ปี ขึ้นไป
12,500.- เกินกว่า 15 ปี ขึ้นไป
6,250.หมายเหตุ
1. สมาชิก หมายถึง สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานรัฐ พนักงานงบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
2.การจ่ายสวัสดิการสาหรับสมาชิกสมทบ ประเภทที่ 1 หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับสวัสดิการกึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทุกกรณี
3.การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นับเป็นปี 6 เดือนขึ้นไปให้นับเป็นปี 1 ปี โดยให้ผู้โอนประโยชน์ติดต่อภายใน 120 วัน นับจากวันถึงแก่กรรม

