
  

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด ไดประชุมเม่ือวันท่ี 14  มีนาคม  2555  มีมติ 
ท่ีประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้   
จํานวนสมาชิก   สิ้นเดือน  ก.พ. 2555  จํานวน 5,453 คน  จํานวนสมาชิกสมทบ  สิ้นเดือน  ก.พ. 2554  จํานวน 204 คน 
 เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทสิ้นเดือนกุมภาพันธ 2555 จํานวน 2,064  บัญชี เปนเงิน 308,415,585.- บาท 

         สมาชิกสหกรณ        สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
       - เงินฝากออมทรัพย 1% =  17,478,713.57  บาท                - เงินฝากออมทรัพย 1%  =  728,105.68  บาท              
       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 3.50% = 192,874,048.11 บาท       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 3.50% = 93,555,750.66 บาท 

- เงินฝากประจํา 12  เดือน 3.25% = 1,848,442.26  บาท          
       - เงินฝากออมทรัพยATM 1% = 1,930,521.72  บาท             
 รายงานกิจการ ณ วันท่ี  29  กุมภาพันธ  2555 

- หมวดสินทรพัย      = 2,212,496,786.56  บาท - หมวดรายรับ     =           65,174,994.02  บาท       
- หมวดหน้ีสิน      =    327,182,044.92  บาท - หมวดรายจาย    = 16,116,171.16  บาท 
- หมวดทุน       = 1,836,255,918.78  บาท      รายรับเกินรายจาย    =            49,058,822.86  บาท 

 ประกาศกรมสงเสริมสหกรณ  เร่ือง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ 
 กรมสงเสริมสหกรณ  ไดดําเนินการกําหนดระดับมาตรฐานสหกรณ  โดยใชตัวช้ีวัดตามประกาศกรมสงเสริมสหกรณ 
เรื่อง  กําหนดระดับมาตรฐานสหกรณ  ซึ่งผลการประเมินสหกรณออมทรพัยครูหนองคาย  จํากัด  ไดมาตรฐานสหกรณ 
ตามตัวชี้วัด 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย   
 ดวยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย ไดกําหนดปฏิทินการรับสมัครสมาชิก สสอค.  
ป 2555  ประจําเดือนมีนาคม  2555  ดังตอไปนี้ 
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จํานวนอายุ 

1 -  15 เม.ย. 55 16 – 25 เม.ย. 55 25 เม.ย. 55 26- 30 พ.ค. 55 1 มิ.ย. 55 2,800 ไมเกิน 55 ป 

คุณสมบัติ      เอกสารหลักฐาน 
เปนผูบรรลุนิติภาวะ     สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
เปนสมาชิกสหกรณออมทรพัยครูหนองคาย จํากัด  สําเนาทะเบียนบาน    สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) 
ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ  ใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถามี) 
มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ณ วันสมัคร   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน-ทะเบียนบานผูรับผลประโยชน 
สถานที่รับสมัคร      ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่ง จากสถานพยาบาลของรัฐ 
ณ ศูนยประสานงาน สสอค.  สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด 143 ถ.ประจักษ  อ.เมือง จ.หนองคาย วัน เวลาราชการ 
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 การจายเงนิสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนกุมภาพนัธ  2555 

-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 3 ราย      เปนเงิน       681,000.-บาท 
-  เปนสมาชิก 10 ปข้ึนไป และขอลาออกจากสหกรณ ปละ 100.- บาท จํานวน 8 คน  เปนเงิน         16,900.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 445 คน   เปนเงิน         22,250.-บาท 
          รวม      720,150.- บาท  

เปล่ียนแปลงหลักเกณฑการใหเงินกูสามัญแกสมาชิกสหกรณ ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน  2555  เปนตนไป 
 เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการใหเงินกูสามัญแกสมาชิก  เฉพาะผูท่ีไดกูเงินสามัญมาแลว  การกูเงินสามัญครั้งตอไป  จะตอง 
สงชําระหน้ีเดิมมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน  กรณีผิดนัดใหเวน 7 เดือน  หลกัเกณฑอื่น ๆ ใหคงไวถือปฏิบัติตามประกาศ สหกรณฯ 
เรื่อง  หลักเกณฑการใหเงินกูสามัญแกสมาชิก พ.ศ. 2555  เพิ่มเติมฉบับลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ  2555   
ขอเชิญชวนสมาชิก  และสมาชิกสมทบซ้ือหุนเพิ่ม  ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน  2555  เปนตนไป 
 เชิญชวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ  รวมระดมทุนดวยการซ้ือหุนเพิ่ม  เพื่อเปนการสงเสริม  สนับสนุนการออมแกสมาชิก 
และสมาชิกสมทบ  โดยสมาชิกจะไดรับผลตอบแทนคืนในรูปเงินปนผลท่ีสูง และไมตองเสียภาษีรายไดแตอยางใด  โดยมีเงื่อนไข 
ซื้อหุนเพิ่ม  ดังน้ี 
 1. สมาชิกตองแสดงความจํานงเปนหนังสือ  ยื่นตอสหกรณตามความประสงคของสมาชิกแตละรายวาจะซื้อหุนเพ่ิม 
                   จํานวนก่ีหุน 
 2.  สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ขอสงวนสิทธิ์ใหคงคาหุนไว  มีระยะเวลาอยางนอย 1 ป 
อนึ่ง  สหกรณฯ  ขอแจงใหสมาชิกไดทราบวา  สหกรณฯ ไมไดดําเนินการจัดจําหนายสลากกนิแบงรัฐบาลและไมไดดําเนินการใด ๆ 
         ที่จะกระทบตอความมั่นคงของสหกรณฯ  โดยเดด็ขาด  

 ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ   เร่ิม 1 ก.พ. 2555  ถึง  30 เม.ย. 2555 
  เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะของตลาดเงิน  และเพื่อใหการบริหารการเงินของสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด 
มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  จึงกําหนดอัตราดอกเบ้ียไวดังน้ี 
  เงินฝากออมทรพัย รอยละ   1.00  ตอป เงินฝากประจํา  6  เดือน   รอยละ   2.50  ตอป 
  เงินฝากออมทรพัย  ATM รอยละ   1.00  ตอป เงินฝากประจํา  12  เดือน   รอยละ   3.25  ตอป 
  เงินฝากออมทรัพยพิเศษ รอยละ   3.50  ตอป  
ปฏิทิน การสงเอกสาร   การอนุมัติจายเงินกู   จายเงินกูสามัญเดือนละ 2 รอบ  
      รอบที่  1  สงเอกสารไมเกิน วันท่ี 24 ของเดือน             รอบที่  2  สงเอกสารไมเกิน วันท่ี  10 ของเดือน                   
                         จายเงินกูวันท่ี 15 ของเดือนถดัไป                    จายเงนิกูไมเกินวันทําการสุดทายของเดือน 
      กําหนดจายเงินกูเดือนละ 2 รอบ  เริ่ม พฤศจิกายน 2554 – สิงหาคม 2555 
      กําหนดจายเงินกูเดือนละ 1 รอบ  เริ่ม  กันยายน 2555 – ตุลาคม 2555         กรณีตรงกับวันหยุดเลือ่นข้ึนเปนวันทําการ 
 
      วิธีสงเงิน  ชําระหน้ี  ซื้อหุน  หรือ อ่ืน ๆ  ใหสหกรณเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินไดถูกตอง       โปรดดําเนินการ 2  ขั้นตอน  ดังน้ี ! 
      1.   โอนเงินผานธนาคารกรุงไทย จํากัด  สาขาหนองคาย     หรือ    โอนเงินผานธนาคารออมสิน  สาขาหนองคาย     
            ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด                                      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 
 


