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ผลการดําเนินงานในเดือน ตุลาคม 2563  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ  ปี 2562 ดังนี้ 
         ปี 2563   ปี 2562 
         (บาท)   (บาท) 
1.จํานวนสมาชิก        7,956 ราย  7,827 ราย 
2.เงินให้กู้แก่สมาชิก 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– สามญั   1,996,940,266.15 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– พิเศษ      804,152,139.07 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– ฉุกเฉิน      676,667,067.47  3,477,759,472.69  3,144,108,421.76 
3.เงินกู้จากสถาบันการเงนิ                   - 
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร    - 

 มหาวิทยาลยัขอนแก่น                   -                -                             - 
4.ทุนเรือนหุ้น          1,870,140,720.00    1,730,036,740.00 
5.เงนิรับฝากจากสมาชิก 
 เงินรับฝากประจาํ      49,922,218.79 
 เงินรับฝากออมทรัพย ์     64,585,570.59 
 เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ               1,499,457,116.14 
 เงินรับฝากประจาํ 24 เดือน                  301,265,716.46 
 เงินรับฝากทวีสิน         4,583,000.00               1,919,813,621.98  1,607,574,703.21 
6.รายได้               17,620,497.86      17,977,192.19 
7.รายจ่าย                                 1,468,719.20        1,376,281.92 
8.รายได้สูงกว่ารายจ่าย                                           16,151,778.66                       16,600,910.27  
 บวก ยกมา                           114,549,565.60        117,339,247.57  

 รายไดสู้งกว่ารายจ่าย            130,701,344.26      133,940,157.84 

                หัก ประมาณค่าเส่ือราคาฯ(ยกมา)                                                                                  1,101,661.57 

                หัก ประมาณการดอกเบ้ียคา้งจ่าย(ยกมา)                                                                    38,392,392.73 

                ประมาณการรายได้สุทธิ                                                                                         91,207,299.96            
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          สำหรับสมาชิกท่ีมีความประสงค ยื่นบันทึกขอความใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณา ฝายสินเชื่อเปดรับบันทึกขอความ  

รอบแรก (เดือน พ.ย.63) ระหวางวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ถึง 25 พฤศจิกายน  2563 นำเขาพิจารณาวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 

รอบสอง (เดือน พ.ย.63) ระหวางวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563   ถึง 16 ธันวาคม  2563  นำเขาพิจารณาวันท่ี 22 ธันวาคม 2563 

 

 

รอบการยื่นบันทึกขอความ เพ่ือนำเขาพิจารณาในเดอืน พ.ย. 2563 

ฉบบัลงวันที ่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2563 

ผลการดําเนินงาน ส้ินสุด ณ วันท่ี  31 ตุลาคม  2563 

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

http://www./


 

 

 

      ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน  จำกัด  ไดมอบหมายใหสำนักงานทนายความดำเนินการยึดทรัพยลูกหนี้ ดังนี้ 

1.โฉนดเลขท่ี 176856 เลขท่ีดิน 110 หนาสำรวจ 7096 ต.บานหวา  อ.เมือง จ.ขอนแกน เนื้อท่ี 2  งาน  เปนท่ีวางเปลา 

ราคาเริ่มตน 725,000.- บาท เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑในการกำหนดราคาเริ่มตน และราคาท่ีสมควร

ขายในการขายทอดตลาด สมาชิกสามารถติดตอเพ่ือซ้ือทรัพยไดท่ีสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแกน ตามวันท่ีประกาศขาย

ทรัพย 

นัดท่ี 1 ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 

นัดท่ี 2 ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 

นัดท่ี 3 ในวันท่ี 6 มกราคม 2563 

นัดท่ี 4 ในวันท่ี 27 มกราคม 2563 

            2.โฉนดเลขท่ี 285020 เลขท่ีดิน 343 หนาสำรวจ 38735 ต.บานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน เนื้อท่ี 55.06 ตารางวา  

สภาพท่ีดินมีสิ่งปลูกสรางท่ีจะขาย คือบานปูน  2 ชั้น กวาง 5 เมตร ยาว 8 เมตร เลขทะเบียนท่ี 111/292 ราคาเริ่มตน 

2,590,000.- บาท เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑในการกำหนดราคาเริ่มตน และราคาท่ีสมควรขายในการ

ขายทอดตลาด สมาชิกสามารถติดตอเพ่ือซ้ือทรัพยไดท่ีสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแกน ไดตามวันท่ีประกาศขายทรัพย 

นัดท่ี 1 ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 

นัดท่ี 2 ในวนัท่ี 16 ธันวาคม 2563 

นัดท่ี 3 ในวันท่ี 6 มกราคม 2563 

นัดท่ี 4 ในวันท่ี 27 มกราคม 2563 

       3.โฉนดเลขท่ี 163584  เลขท่ีดิน 198 หนาสำรวจ 6513 ต.บานหวา อ.เมือง จ.ขอนแกน เน้ือท่ี 2 งาน 63  ตารางวา  สภาพ

ท่ีดิน เปนท่ีวางเปลา ราคาเริ่มตน 316,200.- บาท เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑในการกำหนดราคาเริ่มตน 

และราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด สมาชิกสามารถติดตอเพื่อซื้อทรัพยไดท่ีสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแกน ไดตามวันท่ี

ประกาศขายทรพัย 

นัดท่ี 1 ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 

นัดท่ี 2 ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 

นัดท่ี 3 ในวันท่ี 6 มกราคม 2563 

นัดท่ี 4 ในวันท่ี 27 มกราคม 2563 

           ติดตอ เพ่ือขอทราบรายละเอียดไดท่ีนิติกร สอ.มข.จำกัด 44306 หรือสอบถามไปยังสำนักงานบังคับคดีจังหวัด

ขอนแกน 043 - 236407 

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

 

 

           

              ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด มีความประสงคจะดำเนินการขายครุภัณฑท่ีเสื่อมสภาพ 

จำนวน 55 รายการ  ดังนั้น สหกรณใครขอเชิญสมาชิกผูสนใจเขาเสนอราคา และติดตอเพ่ือขอทราบรายละเอียดครุภัณฑท่ีจะ

ขาย,ระเบียบการไดท่ีสำนักงานสหกรณ โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 

- ผูประสงคจะซ้ือครุภัณฑขายทอดตลาดจะตองแจงความจำนงจะเขาประมลราคา และลงลายมือชื่อไวเปน

หลักฐานในวันท่ี  16 – 24 พฤศจกิายน 2563 ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ 

- การขายทอดตลาดจะกระทำท่ี สำนักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ในวันท่ี  25 

พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.30 น.เปนตนไป ตามเวลาราชการจนกวาจะแลวเสร็จ 
 

          สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี โทร (043) 043-009-700 ตอ 44301-44329, 08-31422699, 08-96224432 ,           

09-42953331  E-Mail Address : coopkku@gmail.com 

 

เรียนเชิญสมาชิกสหกรณฯ ซ้ือทรัพยจากสำนักงานบังคับคดี 
 

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

เชิญสมาชิกผูสนใจ เขารวมประมูลเพ่ือซ้ือครุภัณฑ 


	ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำกัด  ได้มอบหมายให้สำนักงานทนายความดำเนินการยึดทรัพย์ลูกหนี้ ดังนี้

