
  

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด ไดประชุมเม่ือวันท่ี 12  กรกฎาคม 2555  มีมติ 
ท่ีประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้   
 

การรับสมัครสมาชิกสามัญเปนกรณีพิเศษ    
  รับสมัครสมาชิกสหกรณฯ เปนกรณีพิเศษเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  เน่ืองใน 
โอกาสเจริญพระชนพรรษณ 80 พรรษา  12 สงิหาคม 2555  โดยกําหนดคุณสมบัติ และเงื่อนเวลา ดังน้ี 
     คุณสมบัติผูสมัคร 
     เคยเปนสมาชิก สอ.ครูหนองคาย ท่ีไดลาออกกรณีปกติ โดยไมมีความผิด และชําระหนี้แลวเสร็จมาแลว 1 เดือน (30 วัน) 
     เคยเปนสมาชิก สอ.ครูหนองคาย ท่ีถูกใหออกตามขอบังคับ ขอ 41 ครั้งแรก จะตองชําระหน้ีแลวเสรจ็มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
     กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
     วันท่ี 1 – 31 สิงหาคม 2555  ในเวลาราชการ ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด  และผูสมัครตามกําหนด 
ครั้งน้ีจะถูกหักเงินเดือน ณ ท่ีจาย  เปนคาสมัคร คาบํารุงรายป และคาหุนแรกเขาในวันจายเงินเดือนของเดือนกันยายน 2555 
 

ขอเชิญประชุมใหญวิสามัญ  คร้ังท่ี 1/2555  พ.ศ. 2555 
คณะกรรมการดําเนินการ  มีมติกําหนดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ คร้ังที่ 1/2555  พ.ศ. 2555  ในวันอาทติยที่  

5   สิงหาคม 2555  ณ  หองประชุมหินหมากเปง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1  เพื่อพิจารณาในการ 
แกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ และกําหนดระเบียบวาดวย การเลอืกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกจิการสหกรณ พ.ศ. 2555 
 

กําหนดการประชุมใหญสามัญ  ประจําป 2555 
คณะกรรมการดําเนินการ  มีมติกําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2555  ในวันเสารท่ี 27 ตุลาคม 2555 

ณ  หอประชุมประจักษศิลปาคม  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  และกําหนดใหมีการเลือกต้ังกรรมการ 
และผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป  2555 ในวันเดียวกนั 
 

การจายเงนิปนผล-เฉล่ียคืน 
ดวยในวันท่ี 30 กันยายน 2555  สหกรณฯ จะปดบัญชี และคํานวณเงินปนผล – เฉลี่ยคืนใหกับสมาชิก  จึงขอให 

สมาชิกสหกรณ  แจงความประสงคขอรับเงินปนผล-เฉลี่ยคืน  โดยสหกรณจะสงแบบแจงความประสงครับเงินปนผล-เฉลี่ยคืน ไปยัง 
โรงเรียนในสังกัด และรวบรวมสงกลับไปยังสํานักงานสหกรณภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555  (สมาชิกสามารถพิมพแบบฟอรมจาก 
เว็ปไซตสหกรณฯ ได  Website : http//www..nktsc.org)  
 

จํานวนสมาชิก   สิ้นเดือน  มิ.ย. 2555  จํานวน 5,523 คน  จํานวนสมาชิกสมทบ  สิ้นเดือน มิ.ย. 2555  จํานวน 202 คน 
 

รายงานกิจการ ณ วันท่ี  30  มิถุนายน  2555 
- หมวดสินทรพัย      = 3,025,509,154.25  บาท - หมวดรายรับ     =          129,114,105.43  บาท       
- หมวดหน้ีสิน      =    989,718,944.98  บาท - หมวดรายจาย    = 32,705,942.66  บาท 
- หมวดทุน       = 1,917,293,251.03  บาท      รายรับเกินรายจาย    =            96,408,162.34  บาท 
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ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)  เปนกรณีพิเศษ 
 ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ไดเปนศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณ-
ออมทรัพยครูไทย (สสอค.)  ขอประชาสัมพันธประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ ประเภทสามัญและประเภทสมทบ  
(เฉพาะคูสมรสสมาชิกประเภทสามัญ) เปนกรณีพิเศษ  จํากัดอายุไมเกิน 60 ป  รายละเอียดดังน้ี 
1. ประเภทและคุณสมบัติผูสมัครเขาเปนสมาชิก 
     1.1 สมาชิกประเภทสามัญ 
           (1) เปนสมาชิก ประเภทสามัญ ของสหกรณออมทรัพยในสังกัด  หรือในกํากับกระทรวงศึกษาธิการ 
           (2) อายุไมเกิน 60 ป นับตามปปฏิทิน (เกิดไมเกินป พ.ศ. 2495) 
     1.2 สมาชิกประเภทสมทบ 
           (1) เปนคูสมรสของสมาชิก  ประเภทสามัญ  และ         (2) อายุไมเกิน 60 ป นับตามปปฏิทิน (เกิดไมเกินป พ.ศ. 2495) 
    1.3 กําหนด อัตราคาสมัคร  คาบํารุงรายป และเงินสงเคราะหลวงหนา  ดังน้ี 
          (1) คาธรรมเนียมแรกเขา  จํานวน 20 บาท     (2) คาบํารุงรายป จํานวน 20 บาท     (3) เงินสงเคราะหลวงหนา จํานวน 4,000 บาท 
                *** รวมท้ังส้ิน  4,040  บาท  (สี่พันส่ีสิบบาทถวน)  
  1.5 สิทธิประโยชน ตามขอบังคับ ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2555  เปนตนไป    
 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
  ตามขอบังคับของ สส.ชสอ. ขอ 9 (6) ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  สส.ชสอ. จะตองเปน
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหวิชาชีพตนสังกัดกอน คือตองเปนสมาชิก สสอค. แลว  จึงมีสิทธิ์สมัครเปนสมาชิก สส.ชสอ. ได 

สําหรับผูท่ีสมัครเปนสมาชิก สสอค.แลว  ขอเชิญสมัครเปนสมาชิก  สส. ชสอ. ซึ่งกําลังประกาศหลักเกณฑการ 
รับสมัครสมาชิก  รอบท่ี 4/2555  ดังน้ี 

1. เปนสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณออมทรัพย และเปนสมาชิกประเภทสามัญชองสมาคมชาปนกิจ -
สงเคราะหกลุมอาชีพ 

2. อายุไมเกิน  55  ป  (ตองเปนผูที่เกิดต้ังแต 1 มกราคม 2500) เปนตนไป 
3. กําหนดยื่นใบสมัครรอบท่ี 4/2555  ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม  2555 
4. ชําระเงินคาสมคัร 20 บาท เงินคาบํารุงรายป  20 บาท  เงินสงเคราะหลวงหนา 750.- บาท 
5. สิทธิประโยชน ตามขอบังคับ ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555  เปนตนไป 

สถานที่รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ ทั้ง 2 แหงดังกลาวขางตน 
ณ   สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด 143 ถ.ประจักษ  อ.เมือง จ.หนองคาย วัน เวลาราชการ 

 
 

      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 
   


