
 

 

  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จาํกัด ชุดท่ี  53  ไดประชุม  ครั้งท่ี 14/2556   
เมื่อวันท่ี 14  สิงหาคม  2556  มีมติท่ีประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้   
 ประกาศ  การรับ-จาย เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกูสามัญ  และเงินปนผล-เฉล่ียคืน 
 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย และปองกันความเสียหายแกกิจการสหกรณ  คณะกรรมการ – 
ดําเนินการไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไว  ดังตอไปนี้ 
 เงินกูเพ่ือเหตุฉกุเฉิน  ในกรณีสมาชิกมอบอํานาจใหสมาชิกรายอื่นมารับเงนิแทนสมาชิกสหกรณฯ  สามารถรับมอบอํานาจ 
แทนสมาชิกไดเพียง 1 สัญญา 
 เงินกูสามัญ  สมาชิกท่ีขอกูเงินสามัญ  แจงการรับเงินใหสหกรณนําฝากเขาบัญชีเงินฝากของตนท่ีสหกรณฯ การถอนเงินฝาก 
กรณีนี้ใหสมาชิกมารับดวยตนเอง 
 เงินปนผล – เฉลี่ยคืน  สมาชิกท่ีแจงรับเงินปนผล-เฉลี่ยคืน  โดยใหสหกรณนําฝากเขาบัญชีเงินฝากของตนท่ีสหกรณฯ การ 
ถอนเงินฝากกรณีนี้ใหสมาชิกมารับดวยตนเอง 
 ประกาศ  สมาชิกสหกรณผูมีสิทธิไดรับเงินปนผล-เฉล่ียคืน  แตคางจายเงินงวดชาํระหนี้ในฐานะผูกู และหรือฐานะ 
       ผูค้ําประกัน ประจําป  2556   
 เนื่องจากสมาชิกสหกรณบางราย  ไดคางจายเงินงวดชําระหนี้ในฐานะผูกู  และหรือฐานะคํ้าประกัน ในระหวางปบัญชี 2556 
ซึ่งไมเปนไปตามขอตกลง เงื่อนไขในสัญญา ระเบียบ และขอบังคับของสหกรณ อันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายกับสหกรณได 
 คณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหหักเงินปนผล-เฉลี่ยคืน ของสมาชิกผูมีสิทธิไดรับเงินปนผล – เฉลี่ยคืน  แตคางจายเงิน 
งวดชําระหน้ีในฐานะผูกู และหรือฐานะผูคํ้าประกัน  ชําระหน้ีสหกรณตามอัตรา ดังตอไปน้ี 

กลุมท่ี การชําระเงินงวดรายเดือนฐานะผูกู การชําระหน้ีรายเดือน 
ฐานะผูคํ้าประกัน 

การหักเงินปนผล-เฉล่ียคืน 
ชําระหน้ีสหกรณ 

1 ชําระเงินเปนปกติตามสัญญากู 
ตามระเบียบ และขอบังคับ 

ชําระเงินเปนปกติตามสัญญาค้ําฯ 
ตามระเบียบ และขอบังคับ 

ถือวาไดปฏิบัติหนาที่ตามสัญญากู สัญญา- 
ค้ําฯ และตามระเบียบ ขอบังคับแลว ไมหัก
เงินปนผล-เฉล่ียคืน ชําระหน้ีสหกรณอีก 

2 ชําระเงินเปนปกติตามสัญญากู 
ตามระเบียบ และขอบังคับ 

ชําระเงินเปนบางสวนของงวดที่เก็บ
ไป หรืองดชําระหนี้ในบางเดือน 

ใหหักเงินปนผล-เฉล่ียคืน ชําระหน้ีฐานะ 
ผูค้ําฯ 25% ของเงินที่ไดรับ 

3 ชําระเงินเปนปกติตามสัญญากู 
ตามระเบียบ และขอบังคับ 

ไมชําระทุกงวดที่สหกรณเก็บไป ใหหักเงินปนผล-เฉล่ียคืน ชําระหน้ีฐานะ 
ผูค้ําฯ 50% ของเงินที่ไดรับ 

4 ไมชําระเงินตามสัญญากู   
ตามระเบียบ และขอบังคับ 

ไมชําระเงินตามสัญญาค้ําฯ ตาม 
ระเบียบ และขอบังคับ 

ใหนําเงินปนผล-เฉล่ียคืน 100% ของ
จํานวนที่ไดรับชําระหน้ีฐานะผูกูกอน หาก
มีเงินคงเหลือใหชําระหน้ีฐานะผูค้ําฯ 

5 สมาชิกที่ถูกศาลสั่งอายัดเงิน 
ปนผล-เฉล่ียคืน 

 ใหสหกรณนําสงเงินปนผล-เฉล่ียคืน ไปยัง 
สํานักงานบังคับคดี 
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  การของดสงชําระงวดรายเดือน กรณสีมาชิกเกษียณอายุราชการ  ลาออกตามโครงการขอรับเงนิบํานาญ 
 ณ วันท่ี  30 กันยายน  2556  สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ  ลาออกตามโครงการขอรับเงินบํานาญ   เงินเดือนบํานาญ 
ยังไมสามารถเบิกจายได  สามารถงดสงชําระงวดรายเดือนของสหกรณฯ ตามแบบหนังสือของดสงเงินงวดชําระหน้ีรายเดือน   
(กรณีเกษียณอายุราชการ รอรับเงินบํานาญ)  สามารถพิมพไดจาก  เว็ปไซตสหกรณฯ Website : http//www..nktsc.org 
 

 จํานวนสมาชิก   สิ้นเดือน ก.ค. 2556  จํานวน 5,825  คน  จํานวนสมาชิกสมทบ  สิ้นเดือน  ก.ค. 2556  จํานวน 223 คน 
 เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทสิ้นเดือนกรกฎาคม 2556 จํานวน 2,492  บัญชี เปนเงิน 375,713,467.48  บาท 

         สมาชิกสหกรณ        สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
       - เงินฝากออมทรัพย 1.50% =  17,208,950.85  บาท                - เงินฝากออมทรัพย 1.50%  =  75,122.69  บาท              
       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4% = 227,978,579.19 บาท        - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00% = 124,960,879.71 บาท 

- เงินฝากประจํา 12  เดือน 4.75% = 1,794,351.84  บาท          
       - เงินฝากออมทรัพยATM 1.50% = 3,695,583.20  บาท             
รายงานงบทดลอง ณ วันท่ี  31  กรกฎาคม  2556 

- หมวดสินทรพัย      = 4,343,090,544.15  บาท - หมวดรายรับ     =         239,355,312.45  บาท       
- หมวดหน้ีสิน      = 2,026,903,966.06  บาท - หมวดรายจาย    =           88,979,903.92  บาท 
- หมวดทุน       = 2,154,188,869.16  บาท      รายรับเกินรายจาย    =         150,375,408.53  บาท 

 การจายเงนิสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนกรกฎาคม  2556 
-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 5 ราย      เปนเงิน    1,364,000.-  บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 458 คน   เปนเงิน         22,900.- บาท 
          รวม  1,386,900.-  บาท  

 ขอเชิญชวนซ้ือหุนเพิ่ม  และการรับรางวัลหุนเพิ่ม  เร่ิม 1 กรกฎาคม 2556  เปนตนไป 
 คณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบใหมีการระดมเงินทุน  โดยการเชิญชวนสมาชิก และสมาชิกสมทบสหกรณออมทรพัยครู- 
หนองคาย จํากัด  ซื้อหุนเพิ่มได ดังน้ี 

- สมาชิกสามัญ  ซื้อหุนเพิ่มไดไมจํากัดจํานวน 
- สมาชิกสมทบ   ซื้อหุนเพิ่มได  และเมื่อรวมหุนเดิมท่ีมีตองไมเกินรายละ 10,000,000.- บาท (สิบลานบาทถวน)      

 สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ ท่ีซื้อหุนเพิ่มจะไดรับเงินรางวัลเปนหุนเพิม่ในอัตรา 1% ของวงเงินท่ีสมาชิกซื้อหุนเพ่ิม 
ในแตละครั้ง  ท้ังน้ีสหกรณกําหนดเงื่อนไขการใหรางวลัเปนหุนเฉพาะกรณีท่ีฝากเงินคาหุนท่ีซื้อเพิ่มเติมไวกับสหกรณฯ ไมนอยกวา  
1 ป เทาน้ัน  สมาชิกสามารถแจงความจํานงเปนหนังสือไดท่ีสหกรณฯ ในวัน และเวลาทําการ หรือโอนเงนิผานธนาคารเขาบัญชี 
สหกรณ  สอบถามเพิ่มเติมไดที่  หมายเลขโทรศัพท  0-4241-1334    0-4246-5223     0-4242-0495 

 
เพ่ือความสะดวกในการสงเงิน  ชําระหน้ี  ซื้อหุน  หรอื อ่ืน ๆ   สามารถใชบริการผานธนาคารตามหมายเลขบัญชี    
1.  ธนาคารกรุงไทย จํากัด  สาขาหนองคาย  ช่ือบัญชีสหกรณออมทรพัยครูหนองคาย  จํากัด  ประเภทออมทรัพย  เลขที่  413-1-00127-6  หรือ    
2.  ธนาคารออมสิน  สาขาหนองคาย    ช่ือบัญชีสหกรณออมทรัพยครหูนองคาย  จํากัด      ประเภทเผื่อเรยีก  เลขที่   050620387840       

-  กรณุา  Fax ใบโอนเงิน  ไปที่หมายเลข  0-4242-0746  พรอมระบ ุช่ือ- สกุล  สมาชิกสหกรณใหชัดเจน  เพ่ือออกใบเสร็จรบัเงิน 
กรณีชําระหนี้คิดดอกเบี้ยเปนรายวัน    นับถึงวันท่ีเจาหนาท่ีไดรับหลักฐานการโอนเงิน 

 

 


