
 
 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด ไดประชุมเม่ือวันท่ี 14  กันยายน 2554  มีมติ 
ท่ีประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้  
 จํานวนสมาชิก    ส้ินเดือนสิงหาคม  2554  จํานวน 5,297 คน   
 จํานวนสมาชิกสมทบ  ส้ินเดือนสิงหาคม 2554 จํานวน 219 คน  
 เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทสิ้นเดือนสิงหาคม 2554 จํานวน 2,122  บัญชี เปนเงิน 305,935,017.55 บาท 

         สมาชิกสหกรณ        สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
       - เงินฝากออมทรัพย 1% =  13,737,701.01  บาท                - เงินฝากออมทรัพย 1%  =  168,376.66  บาท              
       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 3.00% = 186,787,838.18 บาท       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 3.00% = 96,505,543.19 บาท 

- เงินฝากประจํา 12  เดือน 3.00% = 1,837,889.79  บาท         - เงินฝากประจํา 12  เดือน 3.00 %  =  5,017,993.95 บาท   
       - เงินฝากออมทรัพยATM 1% = 1,879,674.77  บาท             
 รายงานกิจการ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2554 

- หมวดสินทรพัย      = 2,256,851,308.85  บาท - หมวดรายรับ     =         137,198,391.76  บาท       
- หมวดหน้ีสิน      =    321,420,609.58  บาท - หมวดรายจาย    = 36,144,126.78  บาท 
- หมวดทุน       = 1,834,376,434.29  บาท      รายรับเกินรายจาย    =         101,054,264.98  บาท 

 การจายเงนิสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนสิงหาคม 2554 
-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 2 ราย      เปนเงิน       600,000.-บาท 
-  สมาชิกเกษียณอายุราชการเน่ืองจากอายุครบ 60 ปบริบูรณยังคงเปนสมาชิก 
    ตอมาลาออกจากสหกรณ จํานวน 3 คน     เปนเงิน           3,100.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 463 คน   เปนเงิน         23,150.-บาท 
          รวม      626,250.- บาท  

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย แจงผลการรบัรองสมาชิก สสอค.  
      กรณีรอบพิเศษ 2/54  ไมจํากัดอายุไดรับสิทธิตามขอบังคับ 1 กันยายน 2554 
  ตามท่ีสหกรณฯ ไดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย 
สสอค. ระหวางวันท่ี 1 มิ.ย.– 29 ก.ค. 54 เปนกรณีพิเศษ (ไมจํากัดอายุ)  ซึ่งมีผูสมัครท้ังส้ิน 196 ราย 
  บัดน้ี  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทยไดแจงผลการรับรองสมาชิก 
และใหถือวาไดรับสิทธิตามขอบังคับ ต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2554 เปนตนไป   
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 ปรับดอกเบี้ยเงินฝาก 
  เนื่องจากสภาวะปจจุบันธนาคารตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก เงินใหสินเช่ือ และสภาวะ 
การเงินของสหกรณ  จึงไดปรับอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก ดังน้ี 
         อัตราปจจุบัน อัตราใหม เร่ิมวันที ่
  ประเภทออมทรัพย  1%      1%        - 
  ประเภทออมทรัพยพิเศษ  3.00%      3.25% 1 ต.ค. 2554  
  ประเภทประจํา 12  เดือน  3.00%      3.25%  1 ต.ค. 2554          

 การของดสงเงินคาหุน, และเงินงวดชําระหนี้ (กรณีเกษียณอายุราชการ) 
  เพื่อสิทธิประโยชน  สําหรับสมาชิกสหกรณท่ีจะเกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุราชการตามโครงการ 
เกษียณอายุราชการกอนกําหนด 1 ตุลาคม 2554  ขอใหทานไดยื่นหนังสือของดสงเงินงวดชําระหน้ีรายเดือน(กรณีเกษียณ- 
อายุราชการ รอรับเงินบํานาญ  ซึ่งสหกรณฯ ไดสงใหทุกทานแลว  ภายในวันท่ี 7 ตุลาคม 2554  ผูท่ีไมขอเปนหนังสือ ใหหกัเงิน 
งวดรายเดอืนเปนปกติ 
 ขอเชิญประชุมใหญสามัญ  ประจําป  2554  ของสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  

    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรพัยครูหนองคาย จํากัด   ไดกําหนดวันประชุมใหญสามัญ  ประจําป 2554 
วันจันทรท่ี 24 ตุลาคม 2554   เริ่มเวลา  09.00 น เปนตนไป  ณ  หอประชุมประจักษศิลปาคม  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย   
อําเภอเมอืง  จังหวัดหนองคาย  ขอเชิญสมาชิกทุกทานไปประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว    
  ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  วาดวย  เงินกูสามัญและเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2554   
         กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขใหเงนิกูตามตาราง ดังนี้  

 

อายุการเปนสมาชิก สิทธ์ิกูเงินสามัญ 50 เทาของ
เงินเดือน 

และมีหุนไมนอยกวารอยละ 

จํานวนเงินอนุมัติ 
ไมเกิน 

บุคคลท่ีเปน
สมาชิกคํ้า
ประกัน 

ชําระคืน 
ภายใน 

3 – 12   เดือน 
13 – 24  เดือน 
25 – 36  เดือน 
37 – 48  เดือน 
49 – 60  เดือน 
61 – 72  เดือน 
73 – 84  เดือน 
85 – 96  เดือน 
97 – 108 เดือน 

109  เดือนขึ้นไป 

15  ของจํานวนเงินอนุมัติ 
20  ของจํานวนเงินอนุมัติ 
25  ของจํานวนเงินอนุมัติ 
30  ของจํานวนเงินอนุมัติ 
30  ของจํานวนเงินอนุมัติ 
30  ของจํานวนเงินอนุมัติ 
32  ของจํานวนเงินอนุมัติ 
32  ของจํานวนเงินอนุมัติ 
32  ของจํานวนเงินอนุมัติ 
34  ของจํานวนเงินอนุมัติ 

400,000  บาท 
500,000  บาท 
600,000 บาท 
700,000  บาท 
800,000  บาท 
900,000  บาท 

1,000,000  บาท 
1,100,000  บาท 
1,200,000  บาท 
1,500,000  บาท 

3  คน 
3  คน 
3  คน 
3  คน 
3  คน 
4  คน 
4  คน 
4  คน 
4  คน 
5  คน 

150  เดือน 
150  เดือน 
150  เดือน 
150  เดือน 
150  เดือน 
150  เดือน 
150  เดือน 
150  เดือน 
150  เดือน 
150  เดือน 

 
 

 
 


