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ผลการดําเนินงานในเดือน พฤษภาคม 2564  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ  ปี 2563  ดังนี ้
         ปี 2564   ปี 2563 
         (บาท)   (บาท) 
1.จํานวนสมาชิก        8,112 ราย  7,897 ราย 
2.เงินให้กู้แก่สมาชิก 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– สามญั   2,217,832,740.88 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– พิเศษ      769,308,867.50 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– ฉุกเฉิน      677,884,147.99  3,665,025,756.37  3,442,202,089.67 
3.เงินกู้จากสถาบันการเงนิ                   - 
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร    - 

 มหาวิทยาลยัขอนแก่น                   -                -                             - 
4.ทุนเรือนหุ้น          1,958,374,170.00    1,813,452,910.00 
5.เงนิรับฝากจากสมาชิก     
 เงินรับฝากออมทรัพย ์     64,323,886.24 
 เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ               1,543,755,654.58 

เงินรับฝากทวีสิน         7,873,000.00                
 เงินรับฝากประจาํ 12 เดือน                     63,588,032.42 
 เงินรับฝากประจาํ 24 เดือน     433,905,471.65               2,113,446,044.89  1,770,191,263.71 
6.รายได้               16,754,091.03      14,958,095.63 
7.รายจ่าย                                 1,573,090.60        1,196,063.38 
8.รายได้สูงกว่ารายจ่าย                                            15,181,000.43                      13,762,032.25  
 บวก ยกมา                           49,599,966.15             48,348,972.24  

 รายไดสู้งกว่ารายจ่าย            64,780,966.58        62,111,004.49 

                หัก ประมาณค่าเส่ือราคาฯ(ยกมา)                                                                                  661,016.70                             527,966.25 

                หัก ประมาณการดอกเบ้ียคา้งจ่าย (ยกมา)                                                                  27,694,456.94                        22,763,414.57 

                ประมาณการรายได้สุทธิ                                                                                        36,425,492.94                        38,819,623.67   

          

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

 

 

 

 

            

 

 
 

 

ฉบบัลงวนัที ่ 16 – 30  มิถุนายน 2564 

ผลการดําเนินงาน ส้ินสุด ณ วันท่ี  31  พฤษภาคม  2564 

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

http://www./


 
        

 

                ตามท่ีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ไดจัดใหมีสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกฯ  โดยท่ีสมาชิกสามารถ

ขอรับสวัสดิการบำเหน็จไดนั้น จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ (1) ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง  (2) จายใหแกสมาชิกที่ลาออกจาก

ราชการ และเปนสมาชิกไมนอยกวา  20 ป (3) จายใหแกสมาชิกท่ีลาออกจากการเปนสมาชิก และเปนสมาชิกติดตอกันมาแลวไม

นอยกวา  20 ป และ (4) จายใหแกสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ  หรือเกษียณอายุราชการกอนกำหนด  และเปนสมาชิกไมนอย

กวา  10 ป 

                  ดังนั้น เพื่อเปนการรักษาสิทธิประโยชนของทานสมาชิก  สหกรณฯ ใครขอเรียนเชิญทานสมาชิกผูเกษียณอายุ

ราชการในป 2563  ที่ยังไมไดเขียนคำขอรับสวัสดิการบำเหน็จฯ ไดโปรดเขามาติดตอเขียนใบคำขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จ

ใหกับสหกรณ ตั้งแตวันท่ี 21 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2564 ท้ังนี้สมาชิกสามารถขอใบคำขอสวสัดิการบำเหน็จฯ ไดท่ีสหกรณ

ออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด  หรือดาวนโหลดใบคำขอดังกลาวไดท่ี  www.coopkku.com  

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

 

 

     ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน  จำกัด  ไดมอบหมายใหสำนักงานทนายความดำเนินการยึดทรัพยลูกหนี้ ดังนี้ 

1.โฉนดเลขที่ 164895 เลขที่ดิน 85 ต.บานหวา  อ.เมืองขอนแกนจ.ขอนแกน เนื้อที่ 2 งาน 7 ตารางวา เปนที่ดินวางเปลา 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด รับจำนองภาระหนี้จำนองปจจุบัน ณ 26 กรกฎาคม 2563  ตนเงินพรอมดอกเบี้ยเปน

จำนวน 1,397,682.- บาท เจาพนักงานบังคับคดีจะทำการขายโดยจำนองติดไป ผูซื้อไดตองรับภาระหนี้จำนองติดไปดวย  

2.โฉนดเลขที่ 190816 เลขที่ดิน 777 หนาสำรวจ 4275 ต.โนนทอน  อ.เมืองขอนแกนจ.ขอนแกน เนื้อที่ 50 ตารางวา เปนที่ดิน

วางเปลา ขายโดยปลอดจำนอง ราคาเร่ิมตน เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑในการกำหนดราคาเร่ิมตนและราคาที่

สมควรขายในการขายทอดตลาดที่บังคับใชอยู โดยในการขายคร้ังแรกราคาเร่ิมตนเทากับราคาประเมินอางอิงหากไมมีผูเขาเสนอราคา เจา

พนักงานบังคับคดีจะปรับลดราคาเร่ิมตนลงรอยละ 10 ของราคาดังกลาวสำหรับการขายแตละคร้ัง 

3.โฉนดเลขที่ 190817 เลขที่ดิน 776 หนาสำรวจ 4276 ต.โนนทอน  อ.เมืองขอนแกนจ.ขอนแกน เนื้อที่ 50 ตารางวา เปนที่ดิน

วางเปลา ขายโดยปลอดจำนอง ราคาเร่ิมตน เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑในการกำหนดราคาเร่ิมตนและราคาที่

สมควรขายในการขายทอดตลาดที่บังคับใชอยู โดยในการขายคร้ังแรกราคาเร่ิมตนเทากับราคาประเมินอางอิงหากไมมีผูเขาเสนอราคา เจา

พนักงานบังคับคดีจะปรับลดราคาเร่ิมตนลงรอยละ 10 ของราคาดังกลาวสำหรับการขายแตละคร้ัง 

4.โฉนดเลขที่ 190818 เลขที่ดิน 775 หนาสำรวจ 4277 ต.โนนทอน  อ.เมืองขอนแกนจ.ขอนแกน เนื้อที่ 50 ตารางวา เปนที่ดิน

วางเปลา ขายโดยปลอดจำนอง ราคาเร่ิมตน เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑในการกำหนดราคาเร่ิมตนและราคาที่

สมควรขายในการขายทอดตลาดที่บังคับใชอยู โดยในการขายคร้ังแรกราคาเร่ิมตนเทากับราคาประเมินอางอิงหากไมมีผูเขาเสนอราคา เจา

พนักงานบังคับคดีจะปรับลดราคาเร่ิมตนลงรอยละ 10 ของราคาดังกลาวสำหรับการขายแตละคร้ัง 

5.โฉนดเลขที่ 190819 เลขที่ดิน 774 หนาสำรวจ 4278 ต.โนนทอน  อ.เมืองขอนแกนจ.ขอนแกน เนื้อที่ 50 ตารางวา เปนที่ดิน

วางเปลา ขายโดยปลอดจำนอง ราคาเร่ิมตน เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑในการกำหนดราคาเร่ิมตนและราคาที่

สมควรขายในการขายทอดตลาดที่บังคับใชอยู โดยในการขายคร้ังแรกราคาเร่ิมตนเทากับราคาประเมินอางอิงหากไมมีผูเขาเสนอราคา เจา

พนักงานบังคับคดีจะปรับลดราคาเร่ิมตนลงรอยละ 10 ของราคาดังกลาวสำหรับการขายแตละคร้ัง 

          ที่ดินจำนวน 5 แปลงที่กลาวมาขางตน ประกาศขายตามวันที่ระบุเอาไว ดังนี้ 

นัดที่ 1 ในวันที ่ 29 กรกฎาคม 2564 

นัดที่ 2 ในวันที ่ 19 สิงหาคม  2564 

นัดที่ 3 ในวันที ่ 9 กันยายน 2564 

นัดที่ 4 ในวันที ่ 30 กันยายน  2564 

นัดที่ 5 ในวันที ่ 21 ตุลาคม  2564 

นัดที่ 6 ในวันที ่ 11 พฤศจิกายน 2564 

               ติดตอ เพื่อขอทราบรายละเอียดไดที่นิติกร สอ.มข.จำกัด 44306 หรือสอบถามไปยังสำนักงานบังคับคดี    จังหวัด

ขอนแกน 043 - 236407 

                 

ขอเชิญสมาชิกสหกรณฯผูที่มีรายช่ือเกษียณอายุราชการในป 2564 เขียนใบคำขอรับสวัสดิการบำเหน็จฯ 

 

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

เรียนสมาชิกสหกรณฯ ซื้อทรัพยจากสำนักงานบังคับคดี 

http://www.coopkku.com/
http://www.coopkku.com/

	ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำกัด  ได้มอบหมายให้สำนักงานทนายความดำเนินการยึดทรัพย์ลูกหนี้ ดังนี้

