
 

 
 

      คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จาํกัด  ไดประชุม 
      เมื่อวันท่ี 14  ธันวาคม  2554  มีมติท่ีประชุมแจงใหสมาชิกทราบ ดังตอไปนี้ 

      การรับสมัครสมาชิกสามัญเปนกรณีพิเศษ   เนื่องในวโรกาส 
      พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุเจริญครบ  
      84 พรรษา  ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2554  จึงเปดรับสมัครสมาชิกสามัญเปน 
      กรณีพิเศษ ดังน้ี 
      1. สมาชิกสหกรณฯ ท่ีลาออกกรณีปกติ โดยไมมีความผิด ตองลาออกกอน 
          วันท่ี 5 ธันวาคม 2554 
      2. สมาชิกสหกรณฯ ท่ีถูกใหออกตามขอบังคับ ขอ 39  ตองชําระหน้ีฐานะกู 
           ท้ังหมด  กอน วันท่ี 5 ธ.ค. 54 
      3. สมาชิกสหกรณฯ ท่ีถูกใหออกตามขอบังคับ ขอ 41  ตองชําระหน้ีฐานะกู 
           ท้ังหมด  กอน วันท่ี 5 ธ.ค. 54 
                  รับสมัคร ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2554 – 16 มกราคม 2555    
จํานวนสมาชิก   สิ้นเดือน  พ.ย. 2554  จํานวน 5,258 คน  จํานวนสมาชิกสมทบ  สิ้นเดือน  พ.ย. 2554 จํานวน 209 คน 

ขยายวงเงนิกูสามัญ และงวดสงชําระหนีร้ายเดือน 
เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2554  คณะกรรมการดําเนินการมีมติใหแตงต้ังคณะทํางานวิเคราะหแนวทางขยายวงเงินกูสามัญ  โดยการ 
เพิ่มวงเงินกูสามัญจากเดิมเปน2,500,000.- บาท  หรือ 3,000,000.- บาท  งวดการชําระไมเกิน 300 งวด  ผลเปนประการใด   
สหกรณฯ จะประกาศใหสมาชิทราบโดยดวน 

รายงานกิจการ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 
- บัญชีหมวดสินทรัพย       = 2,161,965,918.08  บาท - บัญชีหมวดรายรับ   =   26,261,197.03  บาท       
- บัญชีหมวดหน้ีสิน       =    326,792,219.38  บาท - บัญชีหมวดรายจาย  =   10,737,187.11  บาท 
- บัญชีหมวดทุน       = 1,819,649,688.78  บาท    รายรับเกินรายจาย   =        15,524,009.92  บาท 

เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2554 จํานวน 2,079 บัญชี  เปนเงิน 286,277,215.30 บาท 

         สมาชิกสหกรณ        สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
       - เงินฝากออมทรัพย 1% =  13,070,359.89  บาท                - เงินฝากออมทรัพย 1%  =  286,289.59  บาท              
       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 3.25% = 178,778,718.54 บาท      - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 3.25% = 85,176,396.45 บาท 

- เงินฝากประจํา 12  เดือน 3.25% = 1,846,911.59  บาท        - เงินฝากประจํา 12  เดือน 3.25 %  =  5,017,993.95  บาท   
       - เงินฝากออมทรัพยATM 1% = 2,100,545.29  บาท     
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การจายเงินสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดอืนพฤศจิกายน  2554 
-  การจายเงินสวัสดิการ กรณีถงึแกกรรม จํานวน 2 คน เปนเงิน  492,000.-บาท 
-  เปนสมาชิก 10 ปข้ึนไป และขอลาออกจากสหกรณ ปละ 100.- บาท จํานวน 5 คน เปนเงิน  10,700.-บาท 
-  กรณีเกษียณอายุราชการ เนือ่งจากอายุครบ 60 ปบริบูรณ ยังคงเปนสมาชิกสหกรณ  จํานวน 16 คน เปนเงิน  216,600.-บาท 
-  กรณีลาออกจากราชการตามมาตรการ ปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกาํหนด) 
   จํานวน 14 คน เปนเงิน  140,400.-บาท 
-  กรณีเกษียณอายุราชการ เนือ่งจากอายุครบ 60 ปบริบูรณ ยังคงเปนสมาชิกสหกรณ  และตอมาลาออกจากสหกรณ 
    จํานวน 1 คน เปนเงิน  900.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 339 คน รวม เปนเงิน 16,950.- บาท 

อัตราดอกเบ้ียเงินรับฝาก, ดอกเบี้ยเงินกู  ของธนาคารพาณิชยท่ัวไป และสหกรณ  ณ วันท่ี 6 ธันวาคม 2554   
 

 
ท่ี 

 
ธนาคาร 

ดอกเบ้ีย  เงินฝาก ดอกเบ้ียเงินกู 
ลูกคารายยอยช้ันดี 

MRR  (รอยละ) 

 
หมายเหตุ ออมทรัพย 

(รอยละ) 
ประจํา 12 เดือน 

(รอยละ) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

กรุงเทพ 
กรุงไทย 
กสิกรไทย 
ไทยพาณิชย 
กรุงศรีอยุธยา 
ทหารไทย 
ธนชาต 
ออมสิน 

0.8750 
0.8750 
0.8700 
0.8700 
0.8700 

0.7500-1.000 
0.7500-1.5000 

1.000 

2.7500-3.0000 
2.7500-3.0000 
2.7000-3.0000 
2.7500-3.0000 
2.7500-3.0000 
2.4000-3.5000 

3.0000 
2.9000 

8.0000 
8.0000 
8.1000 
8.1000 
8.45000 
8.4000 
8.3500 
8.0000 

 

9 สหกรณออมทรัพยคร ู 1.000 3.2500 7.7500  
  เงินฝากของสหกรณออมทรพัยครู  ณ 6 ธ.ค. 54      รวมท้ังส้ิน  145,356,229.83 บาท   
                       (เงินหนึ่งรอยสีส่ิบหาลานสามแสนหาหม่ืนหกพันสองรอยยีส่ิบเกาบาทแปดสิบสามสตางค) 

 

การขอรับเงินทุนสาธารณประโยชนของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดหนองคาย 
-  หนวยงานทางการศึกษาในเขตเลือกต้ังใด จะไดรับการพิจารณาจากยอดวงเงินตามจํานวนสมาชิกในแตละเขตเลือกต้ังน้ัน 
โดยการพิจารณาของกรรมการดําเนินการในเขตเลือกต้ัง  เชน เขตเลือกต้ังท่ี 1 มีสมาชิก 1,910 คน ๆ ละ 50 บาท เปนยอดเงิน 
ชวยกิจกรรมหนวยงาน 95,500.- บาท 

แจกปฏิทิน ป 2555  แบบตั้งโตะ 
  สหกรณไดจัดทําปฏิทินประจําป 2555 แบบต้ังโตะ แจกทุกหนวยงานทางการศึกษาละ 2 ฉบับ ไวเปนคูมือ 

 
 
 


