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ผลการดําเนินงานในเดือน เมษายน 2564  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ  ปี 2563  ดังนี้ 
         ปี 2564   ปี 2563 
         (บาท)   (บาท) 
1.จํานวนสมาชิก        8,109 ราย  7,899 ราย 
2.เงินให้กู้แก่สมาชิก 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– สามญั   2,191,870,192.88 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– พิเศษ      774,078,444.75 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– ฉุกเฉิน      678,248,993.25  3,644,197,630.88  3,422,986,982.66 
3.เงินกู้จากสถาบันการเงนิ                   - 
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร    - 

 มหาวิทยาลยัขอนแก่น                   -                -                             - 
4.ทุนเรือนหุ้น          1,947,368,390.00    1,802,467,140.00 
5.เงนิรับฝากจากสมาชิก     
 เงินรับฝากออมทรัพย ์     65,580,425.57 
 เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ               1,533,159,451.74 

เงินรับฝากทวีสิน         7,250,500.00                
 เงินรับฝากประจาํ 12 เดือน                     63,317,482.61 
 เงินรับฝากประจาํ 24 เดือน     419,153,711.47               2,088,461,571.39  1,736,587,876.73 
6.รายได้               18,172,084.43      16,228,916.17 
7.รายจ่าย                                 1,227,794.96        1,322,570.73 
8.รายได้สูงกว่ารายจ่าย                                           16,944,289.47                      14,906,345.44  
 บวก ยกมา                           32,655,676.68            33,442,626.80  

 รายไดสู้งกว่ารายจ่าย            49,599,966.15        48,348,972.24 

                หัก ประมาณค่าเส่ือราคาฯ(ยกมา)                                                                                  528,813.36 

                หัก ประมาณการดอกเบ้ียคา้งจ่าย ม.ค.63                                                                  23,762,829.83                       19,502,969.84 

                ประมาณการรายได้สุทธิ                                                                                        25,308,322.96                       28,846,002.40    

         

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

 

 
 

       สำหรับสมาชิกท่ีมีความประสงค ยื่นบันทึกขอความใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณา ฝายสินเชื่อเปดรับบนัทึกขอความ  

รอบแรก (เดือน พ.ค.64 ) ระหวางวันท่ี  10 เมษายน 2564   ถึง  27 เมษายน 2564  นำเขาพิจารณาวันท่ี  5 พฤษภาคม 2564 

รอบสอง (เดือน พ.ค.64)  ระหวางวันท่ี 28 เมษายน 2564  ถึง 13 พฤษภาคม 2564 นำเขาพิจารณาวันท่ี  19 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

ฉบบัลงวนัที ่ 1 – 15  พฤษภาคม 2564 

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันท่ี  30 เมษายน  2564 

รอบการยื่นบันทึกขอความ เพ่ือนำเขาพิจารณาในเดอืน พฤษภาคม 

 

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

http://www./


 

 

 
            ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน  จำกัด  ไดมอบหมายใหสำนักงานทนายความดำเนินการยึดทรัพยลูกหนี้ ดังนี้ 

1.โฉนดเลขที่ 19199 เลขที่ดิน 388 หนาสำรวจ 2554 ต.กุดเพียขอม  อ.ชนบท จ.ขอนแกน เนื้อที่ 1 งาน 50 ตารางวา เปน

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด รับจำนองภาระหนี้จำนองปจจุบัน ณ 23 ตุลาคม 2563 ตนเงิน

พรอมดอกเบี้ยเปนจำนวน 1,123,923.25 บาท เจาพนักงานบังคับคดีจะทำการขายโดยจำนองติดไป ผูซื้อไดตองรับภาระหนี้จำนองติดไป

ดวย  

นัดท่ี 1 ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2564 

นัดท่ี 2 ในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 

นัดท่ี 3 ในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 

นัดท่ี 4 ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2564 

นัดท่ี 5 ในวันท่ี 9 กันยายน 2564 

นัดท่ี 6 ในวันท่ี 30 กันยายน 2564 

           2.โฉนดเลขที่ 171024 เลขที่ดิน 100 หนาสำรวจ 6846 ต.บานหวา อ.เมือง จ.ขอนแกน เนื้อที่ 1 งาน 60 ตารางวา  สภาพที่ดิน

เปนที่ดินวางเปลา ราคาประเมินของเจาพนกังานบังคับคดี จำนวน 480,000.00 บาท  

           โฉนดเลขที่ 136629 เลขที่ดิน 114 หนาสำรวจ 5607 ต.บานหวา อ.เมือง จ.ขอนแกน เนื้อที่ 40 ตารางวา  สภาพที่ดินเปนที่ดิน

วางเปลา ราคาเร่ิมตน 80,000.- บาท ติดจำนองสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

             โฉนดเลขที่ 162670 เลขที่ดิน 284 หนาสำรวจ 6412 ต.บานหวา อ.เมือง จ.ขอนแกน เนื้อที่ 1 งาน 65 ตารางวา  สภาพที่ดิน

เปนที่ดินวางเปลา ราคาเร่ิมตน 330,000.- บาท ติดจำนองสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

             โฉนดเลขที่ 164710 เลขที่ดิน 204 หนาสำรวจ 6523 ต.บานหวา อ.เมือง จ.ขอนแกน เนื้อที่ 1 งาน สภาพที่ดินเปนที่ดินวาง

เปลา ราคาเร่ิมตน 400,000.- บาท ติดจำนองสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

             โฉนดเลขที่ 163238 เลขที่ดิน 33 หนาสำรวจ 6466 ต.บานหวา อ.เมือง จ.ขอนแกน เนื้อที่ 2 งาน 40 ตารางวา  สภาพที่ดิน

เปนที่ดินวางเปลา ราคาเร่ิมตน 480,000.- บาท ติดจำนองสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

             โฉนดเลขที่ 143319 เลขที่ดิน 863 หนาสำรวจ 6816 ต.บานหวา อ.เมือง จ.ขอนแกน เนื้อที่ 65 ตารางวา  สภาพที่ดินเปน

ที่ดินวางเปลา ราคาเร่ิมตน 130,000.- บาท ติดจำนองสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

             โฉนดเลขที่ 169471 เลขที่ดิน 364 หนาสำรวจ 6877 ต.บานหวา อ.เมือง จ.ขอนแกน เนื้อที่ 1 งาน 30 ตารางวา  สภาพที่ดิน

เปนที่ดินวางเปลา ราคาเร่ิมตน 130,000.- บาท ติดจำนองสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

นัดท่ี 1 ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 

นัดท่ี 2 ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2564 

นัดท่ี 3 ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

นัดท่ี 4 ในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 

นัดท่ี 5 ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2564 

นัดท่ี 6 ในวันท่ี 1 กันยายน 2564 

 

                   ติดตอ เพ่ือขอทราบรายละเอียดไดท่ีนิติกร สอ.มข.จำกัด 44306 หรือสอบถามไปยังสำนักงานบังคับคดี   

จังหวัดขอนแกน 043 - 236407      
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 บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 


	ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำกัด  ได้มอบหมายให้สำนักงานทนายความดำเนินการยึดทรัพย์ลูกหนี้ ดังนี้

