
  

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด ไดประชุมเม่ือวันท่ี 14  กุมภาพนัธ  2556  มีมติ 
ท่ีประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้   
จํานวนสมาชิก   สิ้นเดือน  ม.ค. 2556  จํานวน 5,735 คน  จํานวนสมาชิกสมทบ  สิ้นเดือน  ม.ค. 2556  จํานวน 208 คน 
 เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทสิ้นเดือนมกราคม 2556 จํานวน 2,241  บัญชี เปนเงิน 352,678,215.77  บาท 

         สมาชิกสหกรณ        สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
       - เงินฝากออมทรัพย 1.50% =  17,977,489.96  บาท                - เงินฝากออมทรัพย 1.50%  =  160,242.32  บาท              
       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00% = 226,195,240.88 บาท       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00% = 100,033,466.32 บาท 

- เงินฝากประจํา 12  เดือน 3.75% = 1,976,614.65  บาท          
       - เงินฝากออมทรัพยATM 1.50% = 6,335,161.64  บาท             
 รายงานกิจการ ณ วันท่ี  31  มกราคม  2556 

- หมวดสินทรพัย      = 3,832,073,968.60  บาท - หมวดรายรับ     =           89,343,691.02  บาท       
- หมวดหน้ีสิน      = 1,727,885,041.05  บาท - หมวดรายจาย    = 35,900,943.61  บาท 
- หมวดทุน       = 2,047,398,682.16  บาท      รายรับเกินรายจาย    =            53,442,747.41  บาท 

 การจายเงนิสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนมกราคม  2555 
-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 3 ราย      เปนเงิน       652,000.-บาท 
-  เปนสมาชิก 10 ปข้ึนไป และขอลาออกจากสหกรณ ปละ 100.- บาท จํานวน 3 คน  เปนเงิน           5,900.-บาท 
-  กรณีเกษียณอายุราชการ เนือ่งจากอายุครบ 60 ป บริบูรณยังคงเปนสมาชิก สหกรณ  
    จํานวน 1 คน         เปนเงิน          25,200.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 678 คน   เปนเงิน         33,900.-บาท 
          รวม      717,000.- บาท  

ขอเชิญชวนสมัครเปนสมาชิกประเภทสมทบ  
  สําหรับผูไมเปนสมาชิกสามัญ  ไมไดรับราชการครูหรอืลูกจางประจําของสวนราชการเปนบุคคลท่ัวไป  เชิญสมัคร 
เปนสมาชิกสมทบได  ติดตอรับใบสมัครไดท่ีสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด  เมื่อไดรับอนุมัติรับเขาเปนสมาชิก 
สามารถถือหุนและฝากเงินไดอัตราดอกเบ้ียสูง    เปดบัญชีเงินฝากรับของท่ีระลึก  อยาลืม…บอกตอ ! 
 
                                                                  อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 
      เงินฝากออมทรัพย      รอยละ   1.50  ตอป เงินฝากออมทรพัย  ATM   รอยละ   1.50  ตอป 
      เงินฝากออมทรัพยพิเศษ    รอยละ   4.00  ตอป เงินฝากประจํา 12  เดือน รอยละ   3.75  ตอป 
                                         อัตราดอกเบ้ียเงินกูทุกประเภท  รอยละ  7.75  ตอป 
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รายละเอียดการฝากเงนิ 
  เงินฝากออมทรัพยพิเศษ   
  เปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา  10,000.- บาท ในบัญชีนี้ผูฝากจะสงเงนิฝากเพิ่มเม่ือใดก็ได  แตตองไมตํ่ากวา 100.- บาท  
ยอดคงเหลือในบัญชีตํ่ากวา  10,000.- บาท  จะไมคิดดอกเบ้ียให 
 การถอนเงิน  ใน 1 เดือน  ผูฝากจะถอนเงินได 1 ครั้ง  ถาเกิน 1 ครั้ง ใน 1 เดือน  ตองเสียคาธรรมเนียมรอยละ 1 บาท  
          ของยอดถอน  แตไมตํ่ากวา 200.- บาท  และผูมอีํานาจในการถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ  จะมอบฉันทะ 
          ใหผูอื่นมาถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ  แทนไมได 
 ดอกเบ้ีย         คิดดอกเบ้ียใหเปนรายวัน  ตามยอดเงินคงเหลือนอยท่ีสดุในแตละวัน  นับต้ังแตวันท่ีฝาก ใน 1 ป 
          สหกรณฯ จะนําดอกเบ้ียเขาบัญชี 2 คร้ัง  คือ วันที่ 31 มนีาคม และ วันที่ 30 กันยายน  และไมถูกหักภาษี 
          ณ ที่จาย  อัตราดอกเบ้ีย  ณ  ปจจุบัน =  4.00 %  (เร่ิมวนัที่ 1 มกราคม 2556)  
   เงินฝากออมทรัพย   
  เปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา  100.- บาท  ในบัญชีนี้ผูฝากจะสงเงินฝากเพ่ิมเม่ือใดก็ได  แตตองไมตํ่ากวา 100.- บาท   
 การถอนเงิน    ผูฝากจะถอนเงนิฝากของตนเมื่อใดก็ได  โดยยืน่ใบถอนเงินพรอมสมุดคูบัญชีตอสหกรณฯ  
 ดอกเบ้ีย          วิธีคิดดอกเบ้ียเหมือนกบัเงินฝากออมทรัพยพิเศษ  อัตราดอกเบ้ีย ณ ปจจุบัน  = 1.50 %  
                        (เร่ิมวันที่ 1 มกราคม 2556)  
  แจงขอใหสงเงินสงเคราะหลวงหนา  ประจําป  2556  คร้ังที่ 2 
  ดวย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)  และสมาคมฌาปนกิจ- 
สงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  (สส. ชสอ.)  แจงวาผูท่ีเปนสมาชิกสมาคมฯ  สสอค. และ 
สส.ชสอ.  จะตองสงเงินสงเคราะหลวงหนา  และเงินบํารุง  ประจําป 2556  เพื่อรักษาสิทธิประโยชน การกูเงินจากสหกรณ   
และสมาชิกภาพของผูขาดสงเงินตามขอบังคับ   รายละเอียดดังน้ี 
1.  สมาชิก สสอค.  สงเงินสงเคราะหลวงหนา ประจําป 2556  จํานวนเงินจาํแนกตามรอบสมัคร  
 

รายการสมาชิกสมัคร 
ในรอบป 2555   

จําแนกเปนรายเดือน 

รวมเงิน 
สงเคราะหลวงหนา 

- คาบํารุงรายป 

รายการสมาชิกสมัคร 
ในรอบป 2555   

จําแนกเปนรายเดือน 

รวมเงิน 
สงเคราะหลวงหนา 

- คาบํารุงรายป 

รายการสมาชิกสมัคร 
ในรอบป 2555   

จําแนกเปนรายเดือน 

รวมเงิน 
สงเคราะหลวงหนา 

- คาบํารุงรายป 

คงสภาพป 55 (1 ม.ค. 55) 4,020.00 รอบ 3/55  (1 เม.ย. 55) 3,867.00 รอบ 6/55  (1 ก.ค. 55) 3,798.00 
รอบ 1/55  (1 ม.ค. 55) 4,020.00 รอบ 4/55  (1 พ.ค. 55) 3,936.00 รอบ 7/55  (1 ส.ค. 55) 3,813.00 
รอบ 2/55  (1 ก.พ. 55) 4,020.00 รอบ 5/55  (1 มิ.ย. 55) 3,796.00 รอบ 8/55  (1 ก.ย. 55) 1,498.00 
    พ. 1/55  (1 ต.ค. 55) 1,095.00 

2.  สมาชิก สส.ชสอ.  สงเงินสงเคราะหลวงหนา ประจําป 2556  ทุกรอบการสมัคร รายละ  4,020.- บาท 
วิธีชําระเงิน (1)   ชําระดวยตนเอง  ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  หรือ 
  (2)   ชําระโดยทางธนาณัติ  ในนามสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เลขท่ี 143  ถนนประจักษ 
                        อําเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 43000  และสงหลักฐานการชําระทางโทรสาร 0-4242-0746 
                               ระบุช่ือใหชัดเจน  เพ่ือสหกรณจะไดดําเนินการสงให  สสอค. และ สส.ชสอ. หากไมระบุช่ือสมาชิก 
                              จะไมสามารถออกใบเสร็จรับเงินได   

 ขอใหผูที่เปนสมาชิกไดชําระเงิน ภายใน 28 กุมภาพันธ  2556  
 


