
 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด ไดประชุมเม่ือวันท่ี 14  ตุลาคม 2554  มีมติ 
ท่ีประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้  
 ผลประกอบการกําไรสุทธิ  กับจํานวนเงินสวัสดิการชวยเหลือทายาทสมาชิกท่ีเสียชีวิตในปบัญช ี 2554   

- ปบัญชี 2553  กําไรสุทธิ 107  ลานบาท  จายเงินสวัสดิการ 6 ลานบาท      
- ปบัญชี 2554  กําไรสุทธิ 104  ลานบาท  จายเงินสวัสดิการ 9 ลานบาท  
 เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทสิ้นเดือนกันยายน 2554 จํานวน 2,110  บัญชี เปนเงิน 291,786,044.19 บาท 

         สมาชิกสหกรณ        สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
       - เงินฝากออมทรัพย 1% =  13,617,937.26  บาท                - เงินฝากออมทรัพย 1%  =  180,096.82  บาท              
       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 3.00% = 184,650,983.80 บาท       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 3.00% = 84,536,473.29 บาท 

- เงินฝากประจํา 12  เดือน 3.00% = 1,841,028.88  บาท         - เงินฝากประจํา 12  เดือน 3.00 %  =  5,017,993.95 บาท   
       - เงินฝากออมทรัพยATM 1% = 1,941,530.19  บาท             
 รายงานกิจการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 

- หมวดสินทรพัย      = 2,263,165,744.48  บาท - หมวดรายรับ     =         152,123,026.18  บาท       
- หมวดหน้ีสิน      =    310,786,093.45  บาท - หมวดรายจาย    = 47,827,329.44  บาท 
- หมวดทุน       = 1,848,083,954.29  บาท      รายรับเกินรายจาย    =         104,295,696.74  บาท 

 การจายเงนิสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนกันยายน 2554 
-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 2 ราย      เปนเงิน       600,000.-บาท 
-  สมาชิกเกษียณอายุราชการ  ตอมาลาออกจากสหกรณ จํานวน 1 คน   เปนเงิน              700.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 397 คน   เปนเงิน         19,850.-บาท 
          รวม      620,550.- บาท  

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย   
 ดวยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย ไดยกเลิกกําหนดการรับสมัครสมาชิก สสอค. 
ท้ังหมด  และใหใชกําหนดปฏิทินการรับสมัครสมาชิก สสอค. ฉบับน้ีแทน  ดังตอไปนี้ 

 
ระยะเวลารับสมัคร 

 
ศูนยฯ ตรวจสอบ 
คุณสมบัติสมาชิก 

 
สสอค.ประชุม 

ใหความเห็นชอบ 

ศูนยฯ สงเงิน 
สงเคราะหลวงหนา 

ให สสอค. 

 
รับสิทธิตามขอบังคับ 

(นับถึง ธ.ค.ของทุกป) 

อัตราเงิน 
สงเคราะห 
ลวงหนา 

 
จํานวนอายุ 

1 ต.ค. – 30 พ.ย. 54 1 – 15 ธ.ค. 54 15 ธ.ค. 54 16- 20 ธ.ค. 54 1 ม.ค. 55 4,000 ไมเกิน 60 ป 

1 ม.ค. – 28 ก.พ. 55 1 – 15 มี.ค. 55 15 มี.ค. 55 16- 20 มี.ค. 55 1 เม.ย. 55 3,600 ไมเกิน 55 ป 

1 เม.ย. – 31 พ.ค. 55 1 – 15 มิ.ย. 55 15 มิ.ย. 55 16- 20 มิ.ย. 55 1 ก.ค. 55 2,400 ไมเกิน 45 ป 

1 ก.ค. – 31 ส.ค. 55 1 – 15 ก.ย. 55 15 ก.ย. 55 16- 20 ก.ย. 55 1 ต.ค. 55 1,200 ไมเกิน 40 ป 

1 ต.ค. – 30 พ.ย. 55 1 – 15 ธ.ค. 55 15 ธ.ค. 55 16- 20 ธ.ค. 55 1 ม.ค. 56 4,000 ไมเกิน 35 ป 
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 ปรับดอกเบ้ียเงินฝาก 
  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          

ระเบียบสหกรณฯ วาดวยหุนฉบับใหม ท่ีควรทราบ  
สมาชิกตองถือหุนจํานวนข้ันตํ่าต้ังแตเดือนแรกเขาเปนสมาชิก อัตราตามเกณฑของเงินไดรายเดือนของสมาชิก  ตามตาราง 

ตอไปนี้ 

เงินไดรายเดือน  (บาท) ถือหุนรายเดือน (บาท) ตาราง 

  ต้ังแต    4,100  - 6,100 
ต้ังแต    6,101  - 8,100 
ต้ังแต    8,101  - 10,100 
ต้ังแต    10,101  - 12,100 
ต้ังแต    12,101  - 14,100 
ต้ังแต    14,101  - 16,100 
ต้ังแต    16,101  - 18,100 
ต้ังแต    18,101  - 20,100 
ต้ังแต    20,101  - 22,100 
ต้ังแต    22,101  - 24,100 
ต้ังแต    24,101 - 26,100 
ต้ังแต    26,101 -  28,100 
ต้ังแต    28,101 – 30,100 

           ต้ังแต   30,101 ขึ้นไป 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1,000 
1,100 
1,200 
1,300 
1,400 

 
สมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนมากกวาท่ีกําหนด 

ไวก็ยอมทําได  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดําเนินการ เมื่อสมาชิกถือหุน ครบ 
หนึ่งรอยแปดสิบเดือนแลว หรอืเปนจํานวนเงนิไมนอยกวา 
หนึ่งแสนหาหมื่นบาท  และไมมีหนี้สินกับสหกรณ จะงดสง 
เงินคาหุนรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได 
โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ 
 นอกจากการถือหุนเปนรายเดอืนตามตาราง  แลว  
สมาชิกสามารถซ้ือหุนเพิ่มเปนครั้งคราวไดตามประสงคโดย
แสดงความจํานงเปนหนังสือตอสหกรณ 

 

 
 

      วิธีสงเงิน  ชําระหน้ี  ซื้อหุน  หรือ อ่ืน ๆ  ใหสหกรณเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินไดถูกตอง       โปรดดําเนินการ 2  ขั้นตอน  ดังน้ี ! 
      1.   โอนเงินผานธนาคารกรุงไทย จํากัด  สาขาหนองคาย     หรือ    โอนเงินผานธนาคารออมสิน  สาขาหนองคาย     
            ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จาํกัด                                      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 

 
 

สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด  NONGKHAI TEACHER SAVINGS  AND  CREDIT COOPERATIVE  LIMITED เว็บไซต  http://www.nktsc.org 
เลขท่ี 143 ถนนประจักษ  อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000  โทรศัพท 0-4241-1334, 0-4246-5223  โทรสาร 0-4242-0746 

 


