
 
 
 
 
 
 
 
    
                                    
      
 
 
 
      เพื่อเปนการชวยเหลอื และบรรเทาความเดือดรอนใหกับสมาชิก เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19)      

 ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในขอ 77 (9) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย ขอนแกน จำกัด พ.ศ. 2562 

ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มีมติใหปรับลด

อัตราดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทเปนการช่ัวคราว ดังน้ี         

ประเภทเงินกู อัตราดอกเบี้ยปกติ 
รอยละ/ป 

อัตราดอกเบี้ยชั่วคราว 
รอยละ/ป 

- เงินกูพิเศษเพือ่ที่อยูอาศัย  4.90 4.80 

- เงนิกูพเิศษ (ซือ้บาน, ปลูกสรางบาน, Refinance จากสถาบันการเงินอื่น) 4.90 4.80 

- เงินกูพิเศษ (ใชหลกัทรพัยค้ำประกัน) 5.15 5.05 

- เงนิกูโครงการยายหน้ี ช.พ.ค.มาสูสหกรณ 5.40 5.30 

- เงินกูสามญัทุกประเภท (บุคคลค้ำประกัน)  5.40 5.30 

- เงินกูสามญั (หุนค้ำประกัน)  5.15 5.05 

- เงินกูสวัสดิการสงเคราะหครอบครัวสมาชิก  3.90 3.80 

- เงินกูฉุกเฉิน (สญัญาผอนชำระไมเกิน 12 งวด) 5.65 5.55 

- เงินกูฉุกเฉิน (สญัญาผอนชำระเกิน 12 งวด) 5.90 5.80 

- เงินกูเพื่อการศึกษา 5.90 5.80 

- เงินกูเอื้ออาทร (บุคคลค้ำประกัน) 5.40 5.30 

- เงินกูเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต (บุคคลค้ำประกัน) 5.40 5.30 

- เงินกูฉุกเฉินในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 (ฉ.ปนผล) 5.00 4.90 
ทั้งน้ี อัตราดอกเบี้ยช่ัวคราวใหมีผลต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

        ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564           

************************************************************************************* 
 
 
 
             สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค ย่ืนบันทึกขอความใหคณะกรรมการเงินกูพจิารณา ฝายสินเช่ือเปดรับบนัทึกขอความ  

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 

 

 
 

ฉบับลงวันที่  1 – 15 สิงหาคม 2564 

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

ปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินกูทุกประเภทเปนการช่ัวคราว   

รอบการย่ืนบันทึกขอความ เพ่ือนำเขาพิจารณาในเดือน สิงหาคม 2564 

 

  สหกรณออมทรัพยมหาวยิาลยัขอนแกน จำกัด 
  123 ม.16  ตู ปณ.20  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002 

  โทร (043) 043-009-700 ตอ 44301-44329, 08-31422699, 08-96224432,09-42953331 

  โทรสาร (043) 202422, www.coopkku.com, E-Mail Address : coopkku@gmail.com 
 

http://www./


              

                     
คุณสมบัติ สหกรณจะจายเงินสวัสดิการจำนวน 5,000.- บาท ใหแกสมาชิกที่ไมมบีุตร ที่มีอายุต้ังแต 50 ป ข้ึนไป และมอีายุการ

เปนสมาชิกไมนอยกวา 15 ป 

เกณฑการพิจารณา  พิจารณาคัดเลือกผูมีสิทธ์ิไดรับสวัสดิการ ตามปงบประมาณรายจาย ประจำป 2564 จำนวน 300 ราย โดย

จัดเรียงลำดับจากเลขที่สมาชิกสหกรณนอยที่สุดไปหามากที่สุด กรณีที่ผูมีสิทธ์ิไดรับสวัสดิการ เกิน 300 ราย สหกรณจะจายเงิน

สวัสดิการใหกับสมาชิก ในปงบประมาณรายจายในปถัดไป ตามลำดับ 

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

 
  
        ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน  จำกดั  ไดมอบหมายใหสำนักงานทนายความดำเนินการยึดทรัพยลูกหน้ี ดังน้ี 

1.โฉนดเลขที่ 143314 เลขที่ดิน 858 หนาสำรวจ 5811 ต.บานหวา  อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เน้ือที่ 62.4 ตารางวา 

เปนที่ดินวางเปลา  ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี 106,080.- บาท 

2.โฉนดเลขที่ 143315 เลขที่ดิน 859 หนาสำรวจ 5812 ต.บานหวา  อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เน้ือที่ 62.4 ตารางวา 

เปนที่ดินวางเปลา ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี 106,080.- บาท 

3.โฉนดเลขที่ 190098 เลขที่ดิน 644 หนาสำรวจ 4367 ต.โนนทอน  อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เน้ือที่ 64 ตารางวา เปน

ที่ดินวางเปลา ราคาประเมินของเจาพนักงานบงัคับคดี 76,800.- บาท 

4.โฉนดเลขที ่190704 เลขที่ดิน 866 หนาสำรวจ 4163 ต.โนนทอน  อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เน้ือที่ 46 ตารางวา เปน

ที่ดินวางเปลา ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี (ขายรวมกันกับแปลงที่ 5 ราคา 100,000.- บาท) 

5.โฉนดเลขที่ 190718 เลขที่ดิน 865 หนาสำรวจ 4177 ต.โนนทอน  อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เน้ือที่ 4 ตารางวา เปน

ที่ดินวางเปลา ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี (ขายรวมกันกับแปลงที่ 4 ราคา 100,000.- บาท) 

6.โฉนดเลขที ่190741 เลขที่ดิน 969 หนาสำรวจ 4200 ต.โนนทอน  อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เน้ือที่ 45 ตารางวา เปน

ที่ดินวางเปลา ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี 90,000.- บาท 

7.โฉนดเลขที ่190674 เลขที่ดิน 906 หนาสำรวจ 4133 ต.โนนทอน  อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เน้ือที่ 45 ตารางวา เปน

ที่ดินวางเปลา ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี 90,000.- บาท 

8.โฉนดเลขที ่170379 เลขที่ดิน 79 หนาสำรวจ 6797 ต.บานหวา  อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เน้ือที่ 2 งาน เปนที่ดินวาง

เปลา ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี 600,000.- บาท 

ที่ดินทั้ง 8 แปลงที่จะขาย ติดจำนอง สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ผูรับจำนองเจาพนักงานบังคับคดีจะ

ทำขายแยกแปลงโดยปลอดการจำนอง   

 ท่ีดินจำนวน 4 แปลงท่ีกลาวมาขางตน ประกาศขายตามวันท่ีระบุเอาไว ดังน้ี 

นัดท่ี 1 ในวันท่ี 15 สิงหาคม  2564 

นัดท่ี 2 ในวันท่ี 5 กันยายน 2564 

นัดท่ี 3 ในวันท่ี 26 กันยายน 2564 

นัดท่ี 4 ในวันท่ี 17 ตุลาคม 2564 

นัดท่ี 5 ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2564 

นัดท่ี 6 ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 

 
บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

เรียนสมาชิกสหกรณฯ ซ้ือทรัพยจากสำนักงานบังคับคดี 

 


	ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำกัด  ได้มอบหมายให้สำนักงานทนายความดำเนินการยึดทรัพย์ลูกหนี้ ดังนี้

