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ฉบับประจาเดือน พฤษภาคม 2558

1.ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ มข.จากัด เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงินกู้พเิ ศษ
เพื่อให้การบริ หารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด เป็ นไปด้วยความเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั รวมถึงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 77(9),(12) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จากัด
พ.ศ.2556 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2558
มีมติให้ปรับลอดอัตราดอกเบี้ยเงินกูพ้ ิเศษ จากร้อยละ 5.50 บาทต่อปี เป็ น 5.00 บาทต่อปี ดังนี้
1. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อปลูกสร้างบ้านหรื ออาคาร
2. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อซื้อหรื อโอนหนี้สินบ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้า อาคารพาณิ ชย์ อาคารชุด
อพาร์ทเม้นต์พร้อมเข้าอยู่อาศัย จากสถาบันการเงินอื่น
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็ นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558
2. ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ ฯเขียนใบคาขอรับสวัสดิการบาเหน็จฯ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้จดั ให้มีสวัสดิการบาเหน็จสมาชิกฯ โดยที่สมาชิกสามารถ
ขอรับสวัสดิการบาเหน็จได้น้ นั จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (1) ทุพพลภาพโดยสิ้ นเชิง (2) จ่ายให้แก่สมาชิกที่ลาออกจาก
ราชการ และเป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี (3) จ่ายให้แก่สมาชิกที่ลาออกจากการเป็ นสมาชิก และเป็ นสมาชิกติดต่อกันมาแล้วไม่
น้อยกว่า 20 ปี และ (4) จ่ายให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรื อเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด และเป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า
10 ปี
ดังนั้น เพื่อเป็ นการรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของท่านสมาชิก สหกรณ์ฯ ใคร่ ขอเรี ยนเชิญท่านสมาชิกผูเ้ กษียณอายุราชการ
ในปี 2558 ที่ยงั ไม่ได้เขียนคาขอรับสวัสดิการบาเหน็จฯ ได้โปรดเข้ามาติดต่อเขียนใบคาขอรับเงินสวัสดิการบาเหน็จให้กบั
สหกรณ์ ด้วย สมาชิกสามารถขอใบคาขอสวัสดิการบาเหน็จฯ ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด หรื อ
ดาว์นโหลดใบคาขอดังกล่าวได้ที่ www .fincoopkku.com

ประจาปี 2552

3.เรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ ซื้อทรัพย์จากสานักงานบังคับคดี
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้มอบหมายให้สานักงานทนายดาเนินการยึดทรัพย์ลกู หนี้ ดังนี้
1.โฉนดเลขที่ 170341 เลขที่ดิน 81 หน้าสารวจ 6744 ตาบลบ้านหว้า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ 60.00
ตารางวา เป็ นที่ว่างเปล่า ราคาเริ่ มต้นเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาเริ่ มต้น และ
ราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด สมาชิกสามารถติดต่อเพื่อซื้อทรัพย์ได้ที่สานักงานบังคับคดีจงั หวัดขอนแก่น ได้ตาม
วันที่ประกาศขายทรัพย์ ดังนี้
นัดที่ 1
ในวันที่ 3 มิถุนายน
2558
นัดที่ 2
ในวันที่ 24 มิถุนายน
2558
นัดที่ 3
ในวันที่ 15 กรกฎาคม
2558
นัดที่ 4
ในวันที่ 5 สิงหาคม
2558
นัดที่ 5
ในวันที่ 26 สิงหาคม
2558

นัดที่ 6

ในวันที่

16 สิงหาคม

2558

2.โฉนดเลขที่ 171025 เลขที่ดิน 101 หน้าสารวจ 6847 ตาบลบ้านหว้า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ 1 งาน 50.00 ตาราง
วา เป็ นที่วา่ งเปล่า ราคาเริ่ มต้นเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาเริ่ มต้น และราคาที่สมควร
ขายในการขายทอดตลาด สมาชิกสามารถติดต่อเพื่อซื้ อทรัพย์ได้ที่สานักงานบังคับคดีจงั หวัดขอนแก่น ได้ตามวันที่ประกาศขายทรัพย์
ดังนี้
นัดที่ 1
ในวันที่
3 มิถุนายน
2558
นัดที่ 2
ในวันที่ 24 มิถุนายน
2558
นัดที่ 3
ในวันที่ 15 กรกฎาคม
2558
นัดที่ 4
ในวันที่
5 สิ งหาคม
2558
นัดที่ 5
ในวันที่ 26 สิ งหาคม
2558
นัดที่ 6
ในวันที่ 16 สิ งหาคม
2558
3.โฉนดเลขที่ 170379 เลขที่ดิน 79 หน้าสารวจ 6797 ตาบลบ้านหว้า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ 2 งาน เป็ นที่วา่ ง
เปล่า ราคาเริ่ มต้นเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาเริ่ มต้น และราคาที่สมควรขายในการขาย
ทอดตลาด สมาชิกสามารถติดต่อเพื่อซื้ อทรัพย์ได้ที่สานักงานบังคับคดีจงั หวัดขอนแก่น ได้ตามวันที่ประกาศขายทรัพย์ ดังนี้
นัดที่ 1
ในวันที่
3 มิถุนายน
2558
นัดที่ 2
ในวันที่ 24 มิถุนายน
2558
นัดที่ 3
ในวันที่ 15 กรกฎาคม
2558
นัดที่ 4
ในวันที่
5 สิ งหาคม
2558
นัดที่ 5
ในวันที่ 26 สิ งหาคม
2558
นัดที่ 6
ในวันที่ 16 สิ งหาคม
2558
4.โฉนดเลขที่ 190816 เลขที่ดิน 777 หน้าสารวจ 4275 ตาบลโนนท่อน อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ 50 ตารางวา เป็ น
ที่วา่ งเปล่า ราคาเริ่ มต้นเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาเริ่ มต้น และราคาที่สมควรขายในการ
ขายทอดตลาด สมาชิกสามารถติดต่อเพื่อซื้ อทรัพย์ได้ที่สานักงานบังคับคดีจงั หวัดขอนแก่น ได้ตามวันที่ประกาศขายทรัพย์ ดังนี้
นัดที่ 1
ในวันที่
3 มิถุนายน
2558
นัดที่ 2
ในวันที่ 24 มิถุนายน
2558
นัดที่ 3
ในวันที่ 15 กรกฎาคม
2558
นัดที่ 4
ในวันที่
5 สิ งหาคม
2558
นัดที่ 5
ในวันที่ 26 สิ งหาคม
2558
นัดที่ 6
ในวันที่ 16 สิ งหาคม
2558

4.ขั้นตอนการคานวณวงเงินทาประกันชีวติ เพือ่ คา้ ประกันหนีส้ ิน (เงินกู้สามัญ,เงินกู้พเิ ศษ)
(กรณี
เงินยขอนแก่
กู้พเิ ศษ)น จากัด ได้ประกาศใช้ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู ้(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 )
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิ
ทยาลั
พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557 ซึ่ งมีผลกับสมาชิกผูข้ อกูเ้ งินกูป้ ระเภทเงินกูพ้ ิเศษและสามัญ จะต้องทาประกันชีวิตเพื่อค้ า
(กรณี
เงิน้นกูตอนการปฏิ
้ สามัญ) บตั ิและเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับระเบียบดังกล่าวข้างต้นและ
ประกันหนี้ สิน เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในขั
บังเกิดผลดีกบั สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด และสมาชิกผูค้ ้ าประกัน ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนิ นการ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 จึงประกาศ ขั้นตอนการคานวณวงเงินทาประกันชีวิตเพื่อค้ า
ประกันหนี้ สิน ดังนี้
1. ให้สมาชิกผูก้ เู้ งินสามัญที่กเู ้ งินเกินกว่า 500,000.00 บาท ขึ้นไปทาประกันชีวิต เพื่อประกันหนี้ สิน
ระยะเวลาคุม้ ครองเป็ นไปตามระยะเวลาการผ่อนชาระหนี้ แต่ไม่เกิน 10 ปี
2. จานวนเงินที่ตอ้ งทาประกันชีวิตเท่ากับจานวนเงินที่เหลือจากการคานวณดังนี้
จานวนเงินกูข้ องสมาชิก หักด้วย
2.1 จานวนหุน้ สะสม ณ ปัจจุบนั
2.2 ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกผูเ้ สี ยชีวิต พ.ศ.2557 ตามอายุการเป็ นสมาชิก ณ ปัจจุบนั
2.3 เงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ตามจานวนสมาชิกที่มี
ปัจจุบนั (ปัจจุบันใช้ ยอดเงินจานวนเงิน 150,000 บาท มาคานวณ)
3. ให้สมาชิกทาประกันชีวิตเพื่อประกันหนี้ สิน กับบริ ษทั ประกันที่สหกรณ์กาหนด
บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

