หนังสื อขอเปลีย่ นแปลง ส่ งเงินค่ าหุ้นรายเดือน
เขียนที่..............................................
วันที่................................................
เรื่ อง ขอเปลี่ยนแปลงการส่ งเงินค่าหุ น้ รายเดือน
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด
ข้าพเจ้า………………………………………………………เลขประจาตัวประชาชน........................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี .....................................อายุ...................ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่………..……..……สถานภาพปั จจุบนั
( )โสด ( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตาแหน่ง..................................................อัตราเงินเดือน..................................บาท
โรงเรี ยน/หน่วยงาน……………………………………….....อาเภอ……..……….………จังหวัด....................................
โทรศัพท์ บ้าน)........................(มือถือ)........................................ Email…………………………….ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่
..............หมู่ที่..............ตรอก/ซอย............................ถนน...........................ตาบล........................อาเภอ...........................
จังหวัด........................................อาชีพเสริ ม...........................................................รายได้ต่อเดือน.............................บาท
ข้าพเจ้า ได้ทราบข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ โดยตลอดแล้ว มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่า
หุน้ รายเดือน (กาเครื่ องหมายหน้าข้อที่ตอ้ งการ)

( ) เพิ่ม ( ) ลด จากเดิม................................บาท ขอเปลี่ยนเป็ น.............................บาท
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ....................................................
(...................................................)
บึนทึกการพิจารณาให้ ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา หรือกรรมการประจาหน่ วย
ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาจากความรู ้ และตามที่สอบถามแล้ว เห็นควรให้
( ) เพิ่ม ( ) ลด ได้ตามระเบียบสหกรณ์ฯ

ลงชื่อ....................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง..............................................
บันทึกการพิจารณาให้ ความเห็นของเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์
ปั จจุบนั ได้รับเงินเดือนอัตรา............................บาท ส่งค่าหุน้ มาแล้ว....................งวด งวดละ......................บาท
ในปี นี้ได้ขอเปลี่ยนแปลงส่งเงินค่าหุน้ แล้ว จานวน.........................ครั้ง
ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาแล้ว ควรให้ ( ) ลด ( ) เพิ่ม ได้ตามระเบียบสหกรณ์ฯ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้เนื่องจาก.............................................................................

ลงชื่อ....................................................
(...................................................)
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด
ว่ าด้ วย หุ้น พ.ศ. 2554
เริ่มถือใช้ 17 กุมภาพันธ์ 2554
การถือหุ้น
ข้ อ 5. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุน้ เป็ นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็ นสมาชิกตามอัตราส่วนของเงินได้
รายเดือนของตน ตามระเบียบนี้
5.1 หุ้นประเภทบังคับให้ ถือทุกเดือน
สมาชิกต้องถือหุน้ จานวนขั้นต่าตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็ นสมาชิก อัตราตามเกณฑ์ของเงินได้รายเดือน
ของสมาชิก ตามตารางต่อไปนี้
เงินได้ รายเดือน (บาท)
ถือหุ้นรายเดือน (บาท)
ตั้งแต่ 4,100 – 6,100
100
ตั้งแต่ 6,101 – 8,100
200
ตั้งแต่ 8,101 – 10,100
300
ตั้งแต่ 10,101 – 12,100
400
ตั้งแต่ 12,101 – 14,100
500
ตั้งแต่ 14,101 – 16,100
600
ตั้งแต่ 16,101 – 18,100
700
ตั้งแต่ 18,101 – 20,100
800
ตั้งแต่ 20,101 – 22,100
900
ตั้งแต่ 22,101 – 24,100
1,000
ตั้งแต่ 24,101 – 26,100
1,100
ตั้งแต่ 26,101 – 28,100
1,200
ตั้งแต่ 28,101 – 30,100
1,300
ตั้งแต่ 30,101 ขึ้นไป
1,400
5.2 หุ้นประเภทถือเพิม่ เมือ่ ใดก็ได้
สมาชิกประสงค์จะถือหุน้ รายเดือนมากกว่าที่กาหนดไว้ในวรรคก่อนก็ยอ่ มทาได้ โดยแสดงความ
จานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ เมื่อสมาชิกถือหุน้ ครบหนึ่งร้อยแปดสิ บเดือนแล้ว หรื อเป็ นจานวนเงินไม่
น้อยกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท และไม่มีหนี้กบั สหกรณ์ จะงดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือน หรื อลดจานวนการถือหุน้ รายเดือน
ลงก็ได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการ
นอกจากการถือหุน้ เป็ นรายเดือนตามข้อ 5.1 แล้ว สมาชิกสามารถซื้อหุน้ เพิ่มเป็ นครั้งคราวได้ตาม
ประสงค์ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์

การชาระค่ าหุ้น
ข้อ 6. หุน้ ที่สมาชิกถือเป็ นรายเดือนตามข้อ 5.1 ให้ชาระเต็มมูลค่าหุน้ โดยวิธีหกั จากเงินได้รายเดือนของสมาชิก ณ ที่จ่าย
ในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจาเดือน
ข้อ 7. หุน้ ที่สมาชิกซื้อเพิ่มเป็ นครั้งคราว ให้ชาระเป็ นเงินสดเต็มจานวนในคราวที่ซ้ือหุน้
ข้อ 8. ถ้าสมาชิกมีเหตุอนั ทาให้ไม่สามารถชาระค่าหุน้ รายเดือนตามข้อ 5.1 ได้ในเดือนใด และประสงค์ของดส่งเงินค่า
หุน้ ต้องแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการทราบล่วงหน้า เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิแล้ว
จึงงดส่งได้

