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ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทเปนการชั่วคราว

ฉบับลงวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564

เพื่อเปนการชวยเหลือ และบรรเทาความเดือดรอนใหกับสมาชิก เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในขอ 77 (9) แหงขอบังคับ สหกรณอ อมทรัพยมหาวิท ยาลัย ขอนแกน จำกัด พ.ศ. 2562
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มีมติใหปรับลด
อัตราดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทเปนการชั่วคราว ดังนี้
ประเภทเงินกู
อัตราดอกเบี้ยปกติ อัตราดอกเบี้ยชั่วคราว
รอยละ/ป
รอยละ/ป
- เงินกูพ ิเศษเพือ่ ที่อยูอาศัย
4.90
4.80
- เงินกูพเิ ศษ (ซือ้ บาน, ปลูกสรางบาน, Refinance จากสถาบันการเงินอื่น)
4.90
4.80
- เงินกูพ ิเศษ (ใชหลักทรัพยค้ำประกัน)
5.15
5.05
- เงินกูโ ครงการยายหนี้ ช.พ.ค.มาสูส หกรณ
5.40
5.30
- เงินกูส ามัญทุกประเภท (บุคคลค้ำประกัน)
5.40
5.30
- เงินกูส ามัญ (หุนค้ำประกัน)
5.15
5.05
- เงินกูส วัสดิการสงเคราะหครอบครัวสมาชิก
3.90
3.80
- เงินกูฉุกเฉิน (สัญญาผอนชำระไมเกิน 12 งวด)
5.65
5.55
- เงินกูฉุกเฉิน (สัญญาผอนชำระเกิน 12 งวด)
5.90
5.80
- เงินกูเ พื่อการศึกษา
5.90
5.80
- เงินกูเ อื้ออาทร (บุคคลค้ำประกัน)
5.40
5.30
- เงินกูเ พื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (บุคคลค้ำประกัน)
5.40
5.30
- เงินกูฉุกเฉินในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 (ฉ.ปนผล)
5.00
4.90
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยชั่วคราวใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

*************************************************************************************
รอบการยื่นบันทึกขอความ เพื่อนำเขาพิจารณาในเดือน สิงหาคม 2564

สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค ยื่นบันทึกขอความใหคณะกรรมการเงินกูพจิ ารณา ฝายสินเชื่อเปดรับบันทึกขอความ
รอบแรก (เดือน ส.ค.64 ) ระหวางวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ถึง 29 กรกฎาคม 2564 นำเขาพิจารณาวันที่ 4 สิงหาคม 2564
รอบสอง (เดือน ส.ค.64) ระหวางวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ถึง 11 สิงหาคม 2564 นำเขาพิจารณาวันที่ 18 สิงหาคม 2564

บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด

คุณสมบัติ สหกรณจะจายเงินสวัสดิการจำนวน 5,000.- บาท ใหแกสมาชิกที่ไมมบี ุตร ที่มีอายุตงั้ แต 50 ป ขึ้นไป และมีอายุการ
เปนสมาชิกไมนอยกวา 15 ป
เกณฑการพิจารณา พิจารณาคัดเลือกผูมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการ ตามปงบประมาณรายจาย ประจำป 2564 จำนวน 300 ราย โดย
จัดเรียงลำดับจากเลขที่สมาชิกสหกรณนอยที่สุดไปหามากที่สุด กรณีที่ผูมีสิทธิ์ไดรับ สวัสดิการ เกิน 300 ราย สหกรณจะจายเงิน
สวัสดิการใหกับสมาชิก ในปงบประมาณรายจายในปถัดไป ตามลำดับ

*************************************************************************************
เรียนสมาชิกสหกรณฯ ซื้อทรัพยจากสำนักงานบังคับคดี

ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ไดมอบหมายใหสำนักงานทนายความดำเนินการยึดทรัพยลูกหนี้ ดังนี้
1.โฉนดเลขที่ 143314 เลขที่ดิน 858 หนาสำรวจ 5811 ต.บานหวา อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เนือ้ ที่ 62.4 ตารางวา
เปนที่ดินวางเปลา ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี 106,080.- บาท
2.โฉนดเลขที่ 143315 เลขที่ดิน 859 หนาสำรวจ 5812 ต.บานหวา อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เนื้อที่ 62.4 ตารางวา
เปนที่ดินวางเปลา ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี 106,080.- บาท
3.โฉนดเลขที่ 190098 เลขที่ดิน 644 หนาสำรวจ 4367 ต.โนนทอน อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เนื้อที่ 64 ตารางวา เปน
ที่ดินวางเปลา ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี 76,800.- บาท
4.โฉนดเลขที่ 190704 เลขที่ดิน 866 หนาสำรวจ 4163 ต.โนนทอน อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เนื้อที่ 46 ตารางวา เปน
ที่ดินวางเปลา ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี (ขายรวมกันกับแปลงที่ 5 ราคา 100,000.- บาท)
5.โฉนดเลขที่ 190718 เลขที่ดิน 865 หนาสำรวจ 4177 ต.โนนทอน อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เนื้อที่ 4 ตารางวา เปน
ที่ดินวางเปลา ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี (ขายรวมกันกับแปลงที่ 4 ราคา 100,000.- บาท)
6.โฉนดเลขที่ 190741 เลขที่ดิน 969 หนาสำรวจ 4200 ต.โนนทอน อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เนื้อที่ 45 ตารางวา เปน
ที่ดินวางเปลา ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี 90,000.- บาท
7.โฉนดเลขที่ 190674 เลขที่ดิน 906 หนาสำรวจ 4133 ต.โนนทอน อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เนื้อที่ 45 ตารางวา เปน
ที่ดินวางเปลา ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี 90,000.- บาท
8.โฉนดเลขที่ 170379 เลขที่ดิน 79 หนาสำรวจ 6797 ต.บานหวา อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เนื้อที่ 2 งาน เปนที่ดินวาง
เปลา ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี 600,000.- บาท
ที่ดินทั้ง 8 แปลงที่จะขาย ติดจำนอง สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ผูรับจำนองเจาพนักงานบังคับคดีจะ
ทำขายแยกแปลงโดยปลอดการจำนอง
ที่ดินจำนวน 4 แปลงที่กลาวมาขางตน ประกาศขายตามวันที่ระบุเอาไว ดังนี้
นัดที่ 1
ในวันที่ 15 สิงหาคม
2564
นัดที่ 2
ในวันที่
5 กันยายน
2564
นัดที่ 3
ในวันที่ 26 กันยายน
2564
นัดที่ 4
ในวันที่ 17 ตุลาคม
2564
นัดที่ 5
ในวันที่
7 พฤศจิกายน
2564
นัดที่ 6
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน
2564
บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด

