
 
 
 
 
 
 
 
    
                                  
 
 
 
 
 

      
 
 

                   

                  ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด  ไดออกประกาศรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง  

ตามที่ไดเกิดการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพรกระจายไปทั่วประเทศ และรัฐบาลไดออก

มาตรการตางๆ รวมทั้งประกาศสถานการณฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรเพือ่ควบคุมการแพรระบาดของเช้ือไวรัส  ซึ่งปจจุบันการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดเบาบางลงบางแลว ดังน้ัน เปนการกระตุนเศรษฐกิจ และเปนการ

ชวยเหลือ บรรเทาความเดือดรอนใหกับสมาชิกจากกรณีดังกลาวน้ี  

    ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในขอ 77 (9) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด พ.ศ. 

2562 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มีมติใหมี

มาตรการบรรเทาความเดือดรอนแกสมาชิกที่ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ดังน้ี 

1.ใหสิทธิพักชำระหน้ีตนเงินดวยความสมัครใจ สำหรับสัญญาเงินกูทุกประเภทได 1 สัญญาต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 

ถึง 31 มกราคม 2565 

2.สมาชิกที่สมัครใจตองแจงความประสงคขอพักชำระหน้ี ตามแบบฟอรมที่สหกรณกำหนด ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดจาก

เว็บไซตของสหกรณ สามารถสงเอกสารไดทางไปรษณีย หรือหยอนใสกลองรับคำรองหนาสหกรณ ต้ังแตวันที่ 15 – 19 

พฤศจิกายน 2564 สหกรณจะตอบรับทางโทรศัพท หรือทาง Email 

            2.1 เงินกูใชบุคคลค้ำประกัน ผูกูและผูค้ำประกันทุกคนตองลงลายมือช่ือใหความยินยอมในการพักชำระหน้ี 

กรณีเงินกูใชหลักทรัพยค้ำประกัน ผูถือกรรมสิทธ์ิหลักทรัพยที่ดินตองลงลายมือช่ือใหคำยินยอมในการพักชำระหน้ี 

           2.2 เมื่อพักชำระหน้ีแลว การชำระหน้ีใหเปนไปตามสัญญากูเดิม สมาชิกตองนำเงินที่พักชำระหน้ีจายคืน

สหกรณเต็มจำนวน พรอมดอกเบี้ยในงวดสุดทายของสัญญาเดิม (ชำระหน้ีหมดภายในอายุ 60 ป) 

           2.3  สมาชิกไมสามารถนำเงินเหลือรบัทีเ่พิ่มข้ึนเน่ืองจากการพักชำระหน้ี ไปใชในการกูเพิ่มจากสหกรณทุกกรณี      

3.ขอกำหนดที่ตางหรือนอกเหนือไปจากประกาศฉบับน้ี ใหคณะกรรมการดำเนินการเปนผูมีอำนาจวินิจฉัยช้ีขาด และให

คำวินิจฉัยน้ันเปนที่สุด 

 

       ท้ังนี้ ใหมีผลต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565   

             

      ************************************************************************************* 
 
 
 
 
              สำหรบัสมาชิกที่มีความประสงค ย่ืนบันทกึขอความใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณา ฝายสินเช่ือเปดรบับันทกึขอความ  

รอบแรก (เดือน พ.ย64 ) ระหวางวันที่ 15 ตุลาคม 2564  ถึง  28 ตุลาคม 2564  นำเขาพจิารณาวันที่  3 พฤศจิกายน 2564 

รอบสอง (เดือน พ.ย.64)  ระหวางวันที่ 29 ตุลาคม 2564  ถึง 11 พฤศจิกายน  2564 นำเขาพิจารณาวันที่  17 พฤศจิกายน 2564 

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

 
 

ฉบับลงวันที่  1 – 15  พฤศจิกายน 2564 

มาตรการบรรเทาความเดือดรอนใหแกสมาชิกที่ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)   
 

 

รอบการย่ืนบันทึกขอความ เพ่ือนำเขาพิจารณาในเดือน พฤศจกิายน 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 
 

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

http://www./


 

 

          ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลยัขอนแกน  จำกัด  ไดมอบหมายใหสำนักงานทนายความดำเนินการยึดทรัพยลูกหน้ี ดังน้ี 

1.โฉนดเลขที่ 187468 เลขที่ดิน 980 หนาสำรวจ 3812  ต.โนนทอน  อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เน้ือที่ 34.05 ตารางวา 

เปนท่ีดินวางเปลา  ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี 86,250.- บาท 

2.โฉนดเลขที่ 190670 เลขที่ดิน 910 หนาสำรวจ 4129 ต.โนนทอน  อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เน้ือที่ 45 ตารางวา เปน

ท่ีดินวางเปลา ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี 112,500.- บาท 

3.โฉนดเลขที่ 190671 เลขที่ดิน 909 หนาสำรวจ 4130 ต.โนนทอน  อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เน้ือที่ 45 ตารางวา เปน

ท่ีดินวางเปลา ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี 112,500.- บาท 

4.โฉนดเลขที่ 190672 เลขที่ดิน 908 หนาสำรวจ 4131 ต.โนนทอน  อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เน้ือที่ 45 ตารางวา เปน

ท่ีดินวางเปลา ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี 112,500.- บาท 

ที่ดินทั้ง 4 แปลงที่จะขาย ติดจำนอง สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ผูรับจำนองเจาพนักงานบังคับคดีจะ

ทำขายแยกแปลงโดยปลอดการจำนอง   

 ที่ดินจำนวน 4 แปลงที่กลาวมาขางตน ประกาศขายตามวันที่ระบุเอาไว ดังน้ี 

นัดที่ 1 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 

นัดที่ 2 ในวันที ่ 17 พฤศจิกายน 2564 

นัดที่ 3 ในวันที ่ 8 ธันวาคม 2564 

นัดที่ 4 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 

นัดที่ 5 ในวันที ่ 19 มกราคม 2565 

นัดที่ 6 ในวันที ่ 9 กุมภาพันธ 2565 

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

                         

 

              ขอเชิญสมาชิก สอ.มข.จำกัด ไปใชสิทธิสรรหากรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2565 ในวันเสารที ่ 27 

พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 15.00 น. 

             หนวยสรรหาที่ 1 อาคารจตุรมุข อุทยานเกษตร มหาวิยาลัยขอนแกน 

             หนวยสรรหาที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 

             มีคาใชจายในการเดินทางใหสมาชิกรายละ 300 บาท สหกรณจะโอนเขาบัญชีสมาชิก(โอนเขาบญัชีเดียวกับการรับเงิน

ปนผล) ในวันอังคารที่ 30 พ.ย.64  

 
   

 

เรียนสมาชิกสหกรณฯ ซ้ือทรัพยจากสำนักงานบังคับคดี 

 

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

ขอเชิญสมาชิกร่วมใช้สิทธ์ิสรรหากรรมการดําเนนิการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2565 


	ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำกัด  ได้มอบหมายให้สำนักงานทนายความดำเนินการยึดทรัพย์ลูกหนี้ ดังนี้

