
 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด ไดประชุมเม่ือวันท่ี 11  สิงหาคม 2554  มีมติ 
ท่ีประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้  
 กําหนดวันประชุมใหญสามัญ  ประจําป  2554  ของสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  

    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรพัยครูหนองคาย จํากัด   ไดกําหนดวันประชุมใหญสามัญ  ประจําป 2554 
        วันจันทรท่ี 24 ตุลาคม 2554   เริ่มเวลา  09.00 น เปนตนไป  ณ  หอประชุมประจักษศิลปาคม  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย   
         อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  ขอเชิญสมาชิกทุกทานไปประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว    

 ประกาศ  สมาชิกสหกรณผูมีสิทธิไดรับเงินปนผล-เฉล่ียคืน  แตคางจายเงินงวดชาํระหนี้ในฐานะผูกู และหรือ  
       ฐานะค้ําประกัน  ประจําป  2554 
  เนื่องจากสมาชิกสหกรณบางสวน  ไดคางจายเงินงวดชาํระหนี้ในฐานะผูกู  และหรือฐานะผูคํ้าประกัน   
ในระหวางปบัญชี  2554   ซึ่งไมเปนไปตามขอตกลง  เงือ่นไขในสัญญา  ระเบียบ  และขอบังคับของสหกรณ  อันอาจจะ 
กอใหเกิดความเสียหายกับสหกรณได  คณะกรรมการดําเนนิการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด ไดประชุม   
คร้ังที่ 13/2554  วันที่ 11 สิงหาคม 2554  มีมติใหหกัเงนิปนผล – เฉล่ียคืน ของสมาชิกผูมีสิทธิไดรับเงินปนผล – เฉล่ียคืน   
แตคางจายเงนิงวดชําระหนีใ้นฐานะผูกู  และหรือฐานะผูคํ้าประกัน  ชาํระหนี้สหกรณตามอัตรา  ดังตอไปนี้ 

 
กลุมที่ 

การชําระเงินงวดรายเดือน 
ฐานะผูกู 

การชําระหน้ีรายเดือน 
ฐานะผูคํ้าประกัน 

การหักเงินปนผล – เฉล่ียคืน 
ชําระหน้ีสหกรณ 

1 ชําระเงินเปนปกติตามสัญญากู  
ตามระเบียบ และขอบังคับ 

ชําระเงินเปนปกติตามสัญญา 
คํ้าประกัน  ตามระเบียบ  และ 
ขอบังคับสหกรณ 

ถือวาไดปฏิบัติหนาที่ตามสัญญากู, สัญญาคํ้า
ประกัน และตามระเบียบ  ขอบังคับแลว ไมหัก 
เงินปนผล – เฉล่ียคืน ชําระหน้ีสหกรณอีก 

2 ชําระเงินเปนปกติตามสัญญากู  
ตามระเบียบ  และขอบังคับสหกรณ 

ชําระเงินเปนบางสวนของงวดที่เก็บ
ไป  หรืองดชําระในบางเดือน 

ใหหักเงินปนผล – เฉล่ียคืน   ชําระหนี้ฐานะ 
ผูคํ้าประกัน 25% ของเงินที่ไดรับ 

3 ชําระเงินเปนปกติตามสัญญากู  
ตามระเบียบ และขอบังคับสหกรณ 

ไมชําระทุกงวดท่ีสหกรณเก็บไป ใหหักเงินปนผล – เฉล่ียคืนชําระหน้ีฐานะผูคํ้า
ประกัน  50% ของเงินที่ไดรับ 

4 ไมชําระเงินตามสัญญากูตาม
ระเบียบ  และขอบังคับ 

ไมชําระเงินตามสัญญาคํ้าประกัน 
ตามระเบียบ และขอบังคับ 

ใหนําเงินปนผล – เฉล่ียคืน  100 %  ของ
จํานวนท่ีไดรับชําระหนี้ฐานะผูกูกอน  หากมี 
เงินคงเหลือใหชําระหน้ีฐานะผูคํ้าประกัน 

5 สมาชิกที่ถูกศาลส่ังอายัด 
เงินปนผล – เฉล่ียคืน  

- ใหสหกรณนําสงเงินปนผล – เฉล่ียคืน  ไปยัง
สํานักงานบังคับคดี 
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหชุมนุมครูไทยปรับปฏิทินการรับสมัครสมาชิก สสอค. รอบท่ี 5 (อายุไมเกิน 55 ป)      

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.) ไดปรับปฏิทินการรับ 
สมัครสมาชิก สสอค. รอบท่ี 5  จากเดิม ระหวางวันท่ี 1 – 31 ส.ค. 54 ผลคุมครองวันท่ี 1 ตุลาคม 2554  เวลา 09.00 น.   
เงินสงเคราะหลวงหนา  1,200 บาท  คาสมัคร 20 บาท  และเงินคาบํารุงสมาคม 20 บาท  รวมท้ังส้ิน  1,240 บาท  
(เงินหนึ่งพันสองรอยส่ีสิบบาทถวน)  ปรับเปน ระหวางวันท่ี 3 ต.ค. – 30 พ.ย. 54  ผลคุมครองวันท่ี 1 มกราคม 2555 ถึง 
31 ธันวาคม 2555  เวลา 09.00 น.  เงินสงเคราะหลวงหนา  4,000 บาท  คาสมัคร 20 บาท  และเงินคาบํารุงสมาคม 20 บาท  
รวมท้ังส้ิน  4,040.- บาท (เงนิส่ีพันส่ีสิบบาทถวน)  
 

 จํานวนสมาชิก    ส้ินเดอืนกรกฎาคม  2554  จํานวน 5,289 คน   
 จํานวนสมาชิกสมทบ  ส้ินเดือนกรกฎาคม 2554 จํานวน 221 คน  
 เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทสิ้นเดือนกรกฎาคม 2554 จํานวน 2,126  บัญชี เปนเงิน 314,756,165.73 บาท 

         สมาชิกสหกรณ        สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
       - เงินฝากออมทรัพย 1% =  13,816,577.30  บาท                - เงินฝากออมทรัพย 1%  =  149,090.46  บาท              
       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 3.00% = 190,327,125.99 บาท       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 3.00% = 101,445,861.89 บาท 

- เงินฝากประจํา 12  เดือน 3.00% = 1,837,692.37  บาท         - เงินฝากประจํา 12  เดือน 3.00 %  =  5,017,993.95 บาท   
       - เงินฝากออมทรัพยATM 1% = 2,161,823.77  บาท             
 รายงานกิจการ ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2554 

- หมวดสินทรพัย      = 2,242,959,833.68  บาท - หมวดรายรับ     =         122,838,750.03  บาท       
- หมวดหน้ีสิน      =    330,564,123.08  บาท - หมวดรายจาย    = 33,358,971.77  บาท 
- หมวดทุน       = 1,822,915,932.34  บาท      รายรับเกินรายจาย    =          89,479,778.26  บาท 

 การจายเงนิสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนกรกฎาคม 2554 
-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 4 คน       เปนเงิน    1,200,000.-บาท 
-  เปนสมาชิก 10 ปข้ึนไป และขอลาออกจากสหกรณ ปละ 100.- บาท จํานวน 2 คน เปนเงิน           3,800.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 373 คน   เปนเงิน         18,650.-บาท 
          รวม   1,222,450.- บาท  

   
      วิธีสงเงิน  ชําระหน้ี  ซื้อหุน  หรือ อ่ืน ๆ  ใหสหกรณเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินไดถูกตอง       โปรดดําเนินการ 2  ขั้นตอน  ดังน้ี ! 
      1.   โอนเงินผานธนาคารกรุงไทย จํากัด  สาขาหนองคาย     หรือ    โอนเงินผานธนาคารออมสิน  สาขาหนองคาย     
            ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด                                      ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด       
            ประเภทออมทรัพย  เลขท่ี  413-1-00127-6                                              ประเภทเผ่ือเรียก  เลขท่ี   050620387840                          
      2.   และกรุณา  Fax ใบโอนเงิน  ไปท่ีหมายเลข  0-4242-0746  พรอมระบุ ชื่อ- สกุล  สมาชิกสหกรณใหชัดเจน    
            เพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน  กรณีชําระหน้ีคิดดอกเบี้ยเปนรายวัน    นับถึงวันท่ีเจาหนาท่ีไดรับหลักฐานการโอนเงิน 
 
      

 


