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ผลการดําเนินงานในเดอืน พฤษภาคม 2565  เปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกันของ  ปี 2564  ดังน้ี 
         ปี 2565   ปี 2564 
         (บาท)   (บาท) 
1.จํานวนสมาชิก        8,282 ราย  8,112 ราย 
2.เงินให้กู้แก่สมาชิก 
 ลูกหน้ีเงินกู้ – สามญั   2,459,190,662.07 
 ลูกหน้ีเงินกู้ – พิเศษ      731,758,007.80 
 ลูกหน้ีเงินกู้ – ฉุกเฉิน      703,191,126.84  3,894,139,796.71  3,665,025,756.37 
3.เงินกู้จากสถาบันการเงิน                   - 
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร    - 

 มหาวิทยาลยัขอนแก่น                   -                -                             - 
4.ทุนเรือนหุ้น          2,088,335,130.00    1,958,374,170.00 
5.เงินรับฝากจากสมาชิก     
 เงินรับฝากออมทรัพย ์     71,494,391.74 
 เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ               1,638,055,990.64 

เงินรับฝากทวีสิน       14,259,800.00                
 เงินรับฝากประจาํ 12 เดือน                   111,018,658.21 

 เงินรับฝากประจาํ 24 เดือน     550,147,984.22               2,383,976,824.81  2,113,446,044.89 
6.รายได้               18,425,514.54      16,754,091.03 
7.รายจ่าย                                 2,688,824.09        1,573,090.60 
8.รายได้สูงกว่ารายจ่าย                                           15,736,690.45                     15,181,000.43  
 บวก ยกมา                           53,340,424.82            49,599,966.15  

 รายได้สูงกว่ารายจ่าย            69,077,115.27        64,780,966.58 

                หัก ประมาณค่าเส่ือมราคาฯ(ยกมา)                                                                                650,602.70                             661,016.70 

                หัก ประมาณการดอกเบี้ยคา้งจ่าย (ยกมา)                                                                  32,176,237.31                       27,694,456.94 

                ประมาณการรายได้สุทธิ                                                                                        36,250,275.26                       36,425,492.94    
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       สำหรับสมาชิกท่ีมีความประสงค ยื่นบันทึกขอความใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณา ฝายสินเช่ือเปดรับบันทึกขอความ  

รอบแรก ระหวางวันท่ี    9  มิถุนายน 2565  ถึง   29 มิถุนายน 2565  นำเขาพิจารณาวันท่ี    5 กรกฎาคม  2565 

รอบสอง ระหวางวันท่ี  30 มิถุนายน  2565  ถึง   11 กรกฎาคม 2565 นำเขาพิจารณาวันท่ี  19 กรกฎาคม  2565 

 

 

 

ฉบับลงวันที่  1 – 15  มิถุนายน 2565 

ผลการดำเนินงาน ส้ินสุด ณ วันที ่ 31 พฤษภาคม  2565 

รอบการยืน่บันทึกขอความ เพื่อนำเขาพิจารณากรรมการเงินกู 

บรรณาธกิารข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

http://www./


 

 

 

 
        ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน  จำกัด  ไดมอบหมายใหสำนักงานทนายความดำเนินการยึดทรัพยลูกหนี้ 

ดังนี้ 

โฉนดเลขที่ 68032 เลขท่ีดิน 71 หนาสำรวจ 6064  ต.บานเก้ิง  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม เนื้อท่ี 50 ตาราง

วา สภาพที่ดิน มีสิ่งปลูกสรางที่จะขายดวย คือ 

บานพักอาศัยตึก 1 ช้ัน เลขทะเบียน 84/7  กวาง 8 เมตร ยาว 10 เมตร ติดทางสาธารประโยชน  ท่ีดินพรอมส่ิงปลูก

สรางท่ีจะขาย ติดจำนอง สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด  ผูรับจำนองยอดหนี้จำนอง ณ วันท่ี 2 มีนาคม 2564 

เปนเงิน 1,540,576.- บาท พรอมดอกเบ้ียอัตรารอยละ 5 ตอป ของเงินตน 1,361,553.- บาท  

ราคาประเมินของเจาพนกังานบังคับคดี จำนวน 1,122,400.- บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันส่ีรอยบาทถวน)  

 ท่ีดินท่ีกลาวมาขางตน ประกาศขายตามวันท่ีระบุเอาไว ดังนี้ 

นัดท่ี 1 ในวันท่ี 7 มิถุนายน 2565 

นัดท่ี 2 ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2565 

นัดท่ี 3 ในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2565 

นัดท่ี 4 ในวันท่ี 9 สิงหาคม  2565 

นัดท่ี 5 ในวันท่ี 30 สิงหาคม 2565 

นัดท่ี 6 ในวันท่ี 20 กันยายน 2565 

 

 
 

 

     จำนวนสมาชิก  ณ เดือน พฤษภาคม  2565   จำนวน  5,832  คน 

    รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต เดือน เมษายน จำนวน  3  ราย   

ลำดับ

ที ่

ชื่อ-สกุล เลข 

ที 

อาย ุ 

(ป) 

สังกัด วันที่ 

เสียชีวิต 

สาเหตุการเสียชีวิต 

1 นายชอ    วายุภักตร 103193 76 ขาราชการบำนาญ 1 พ.ค.65 ภาวะสมองขาดออกซิเจน 

2 นางฉวีวรรณ  ไชยรบ 103088 80 ขาราชการบำนาญ 18 พ.ค.65 หัวใจขาดเลือด 

3 นายบุญโฮม  เพียหอชัย 101974 67 ขาราชการบำนาญ 28 พ.ค.65 มีนำ้ในปอด 

 

      บรรณาธกิารข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

ขาวสารจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

เรียนสมาชิกสหกรณฯ ซ้ือทรัพยจากสำนักงานบังคับคดี 

 


	ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำกัด  ได้มอบหมายให้สำนักงานทนายความดำเนินการยึดทรัพย์ลูกหนี้ ดังนี้

