
     

          
 

                คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด 
         ไดประชุมประจําเดือนธันวาคม 2555   มีมติท่ีประชุมแจงใหสมาชิก
          ทราบ ดังตอไปนี้  
           เปดรับสมัครขาราชการบํานาญเขาเปนสมาชิกสหกรณ  
                                                                                                                       ประเภทสามัญ  

                คณะกรรมการดําเนินการ  มีมติเห็นชอบใหขาราชการบํานาญ
         ในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  สมัครเขาเปนสมาชิก 
         สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด ประเภทสามัญ  
                - เริ่มต้ังแต  วันท่ี 1 มกราคม  2556  เปนตนไป 

           จายเงินกูสามัญเดือนละ  2  รอบ 
                - เริ่มต้ังแต  วันท่ี 1 มกราคม  2556  เปนตนไป  
         จํานวนสมาชิก   สิ้นเดือน  พ.ย. 2555  จํานวน 5,686 คน    
          จํานวนสมาชิกสมทบ  สิ้นเดือน  พ.ย. 2555  จํานวน 201 คน 

           เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ 
                เงินฝากทุกประเภทสิ้นเดือนพฤศจิกายน  2555 

               จํานวน 2,077  บัญชี  เปนเงิน 339,752,945.73 บาท 
         สมาชิกสหกรณ         สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
       - เงินฝากออมทรัพย 1%    =    16,219,221.29  บาท        - เงินฝากออมทรัพย 1%    =       259,776.32  บาท          
       - เงินฝากออมทรัพยATM 1%    =      1,926,311.77  บาท         - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 3.50%   = 102,582,405.60 บาท 
       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 3.50% =  205,355,004.32  บาท        

- เงินฝากประจํา 12  เดือน 3.25% =     1,973,854.88  บาท         
รายงานกิจการ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 

- บัญชีหมวดสินทรัพย       = 3,790,117,754.78  บาท - บัญชีหมวดรายรับ   =   42,502,728.21  บาท       
- บัญชีหมวดหน้ีสิน       = 1,743,233,578.27  บาท - บัญชีหมวดรายจาย  =   21,567,802.03  บาท 
- บัญชีหมวดทุน       = 2,007,706,501.16  บาท    รายรับเกินรายจาย   =         20,934,926.18  บาท 

การจายเงินสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนพฤศจิกายน  2555 
-  การจายเงินสวัสดิการ กรณีถงึแกกรรม จํานวน 3 คน เปนเงิน  665,000.-บาท 
-  เปนสมาชิก 10 ปข้ึนไป และขอลาออกจากสหกรณ ปละ 100.- บาท จํานวน 6 คน เปนเงิน  10,400.-บาท 
-  กรณีเกษียณอายุราชการ เนือ่งจากอายุครบ 60 ปบริบูรณ ยังคงเปนสมาชิกสหกรณ  จํานวน 12 คน เปนเงิน  146,400.-บาท 
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-  กรณีลาออกจากราชการตามมาตรการ ปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกาํหนด) 
   จํานวน 1 คน เปนเงิน  7,800.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 361 คน รวม เปนเงิน 18,050.- บาท 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  (ชสอ.)  ไดรับความเห็นชอบจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ ใหจัดอบรม 
      หลักสูตร  “ผูตรวจสอบกิจการขั้นพ้ืนฐาน”    
 ดวยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  ไดรับความเห็นชอบจากกรมตรวจบัญชีสหกรณให ชสอ. จัดอบรม 
หลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการข้ันพื้นฐาน” โดยใชหลักสูตรอบรมผูตรวจสอบกิจการข้ันพื้นฐานท่ีจัดทําโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
เพื่อใหสอดคลอง  และรองรบักับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ  ผูท่ีผานการอบรมจะไดรับการรับรองพรอมท้ังสามารถรบังานตรวจ- 
สอบกิจการกับกรมตรวจบัญชีสหกรณได  และกําหนดจัดอบรมหลักสูตรดังกลาว ในวันท่ี 3 – 5 มกราคม 2556  ณ โรงแรมมิราเคิล- 
แกรนด  คอนเวนช่ัน  กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนผูท่ีสนใจ 

เพ่ือรักษาประโยชนการเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย จํากัด  (สสอค.)   
 ดวย  สสอค.  แจงกําหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาเพื่อคงสภาพ สําหรับป บัญชี 2556  โดยจําแนกกรอบการ
สมัครเขาเปนสมาชิกเพ่ือใหศูนยประสานงาน สสอค. ทําการเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาใหถูกตองและเปนไปตามขอบังคับ 
ของ สสอค. ตามอัตราเรียกเกบ็เงินสงเคราะหลวงหนา ดังน้ี 

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา  สมาชิกสามัญ 
รายการสมาชิกสมัคร 

ในรอบป 2555 
จําแนกเปนรายเดือน 

รวมเงินสงเคราะห 
ใชไปทั้งสิ้น 
ป 2555 

เงินสงเคราะห 
ลวงหนาคงเหลือ 
หรือ (ไมพอจาย) 

จํานวนเงินสงเคราะห 
ลวงหนาเรียกเก็บเพ่ือ 
คงสภาพ ป 2556 

 
คาบํารุงรายป 

รวมเงินสงเคราะห 
ลวงหนา 

+ คาบํารุงรายป 
คงสภาพป 55 (1 ม.ค.55) 4,642.30 (642.30) 4,000.00 20.00 4,020.00 
รอบ 1/55 (1 ม.ค.55) 4,642.30 (642.30) 4,000.00 20.00 4,020.00 
รอบ 2/55 (1 ก.พ.55) 4,092.30 (92.30) 4,000.00 20.00 4,020.00 
รอบ 3/55 (1 เม.ย.55) 3,446.55 153.45 3,847.00 20.00 3,867.00 
รอบ 4/55 (1 พ.ค.55) 3,115.80 84.20 3,916.00 20.00 3,936.00 
รอบ 5/55 (1 มิ.ย.55) 2,575.80 224.20 3,776.00 20.00 3,796.00 
รอบ 6/55 (1 ก.ค.55) 2,177.55 222.45 3,778.00 20.00 3,798.00 
รอบ 7/55 (1 ส.ค.55) 1,792.80 207.20 3,793.00 20.00 3,813.00 
รอบ 8/55 (1 ก.ย.55) 1,477.80 2,522.20 1,478.00 20.00 1,498.00 
พ. 1/55 (1 ต.ค.55) 1,075.05 2,924.95 1,075.00 20.00 1,095.00 
รอบ 9/55 (1 พ.ย.55) 747.60 3,252.40 748.00 20.00 768.00 
รอบ 10/55 (1 ธ.ค.55) 369.60 3,630.40 370.00 20.00 390.00 

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา  สมาชิกสมทบ (ประเภทคูสมรสสมาชิกสามัญ) 
พ. 1/55 (1 ต.ค.55)…….. .............1,075.05 ...........2,924.95 .................1,075.00 ...........20.00 ..............1,095.00 
 
 ฝากออมทรัพย  รอยละ   1.50  ตอป ออมทรัพย ATM  รอยละ   1.50  ตอป    
 ออมทรัพยพิเศษ  รอยละ   4.00  ตอป ประจํา  12 เดือน  รอยละ   3.75  ตอป 
  


