
  

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด ไดประชุมเม่ือวันท่ี 14  มีนาคม  2556  มีมติ 
ท่ีประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้   
จํานวนสมาชิก   สิ้นเดือน  ก.พ. 2556  จํานวน 5,769 คน  จํานวนสมาชิกสมทบ  สิ้นเดือน  ก.พ. 2556  จํานวน 210 คน 
 รายงานกิจการ ณ วันท่ี  28  กุมภาพันธ  2556 

- หมวดสินทรพัย      = 3,921,858,236.45  บาท - หมวดรายรับ     =         111,180,212.89  บาท       
- หมวดหน้ีสิน      = 1,780,402,772.53  บาท - หมวดรายจาย    = 43,088,483.23  บาท 
- หมวดทุน       = 2,065,286.005.16  บาท      รายรับเกินรายจาย    =            68,091,729.66  บาท 

 เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทสิ้นเดือนกุมภาพันธ 2556 จํานวน 2,310  บัญชี เปนเงิน 359,420,276.57  บาท 

         สมาชิกสหกรณ        สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
       - เงินฝากออมทรัพย 1.50% =  14,971,307.58  บาท                - เงินฝากออมทรัพย 1.50%  =  112,906.71 บาท              
       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00% = 229,228,827.27 บาท       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00% = 105,855,139.77 บาท 

- เงินฝากประจํา 12  เดือน 3.75% = 1,746,832.61  บาท          
       - เงินฝากออมทรัพยATM 1.50% = 7,505,262.63  บาท             
 การจายเงนิสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนมีนาคม 2556 

-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 3 ราย      เปนเงิน       808,000.-บาท 
-  เปนสมาชิก 10 ปข้ึนไป และขอลาออกจากสหกรณ ปละ 100.- บาท จํานวน 2 คน  เปนเงิน           4,200.-บาท 
-  กรณีเกษียณอายุราชการ เนือ่งจากอายุครบ 60 ปบริบูรณ ยังคงเปนสมาชิกสหกรณ  
    จํานวน 3 คน         เปนเงิน          32,400.-บาท 
-  กรณีลาออกจากราชการตามมาตรการ ปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ  
   (โครงการเกษียณอายุกอนกาํหนด)  จํานวน 2 คน     เปนเงิน           19,200.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 482 คน   เปนเงิน          24,100.-บาท 
-  กรณีประสบอุบัติเหตุ  กรณีทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จํานวน 1 คน    เปนเงิน            2,000.-บาท 
          รวม      889,900.- บาท  

ปฏิทิน การสงเอกสาร   การอนุมัติจายเงินกู   จายเงินกูสามัญเดือนละ 2 รอบ  
      รอบที่  1  สงเอกสารไมเกิน วันท่ี 24 ของเดือน    กรณีตรงกับวันหยุดเลื่อนข้ึนเปนวันทําการ    
         จายเงินกูวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป                     
      รอบที่  2  สงเอกสารไมเกิน วันท่ี  7  ของเดือน     กรณีตรงกับวันหยุดเลื่อนข้ึนเปนวันทําการ 
         จายเงินกูไมเกินวันทําการสุดทายของเดือน           
      กําหนดจายเงินกูเดือนละ 2 รอบ  เริ่ม ธันวาคม 2555 – สิงหาคม 2556 
      กําหนดจายเงินกูเดือนละ 1 รอบ  เริ่ม  กันยายน 2556 – ตุลาคม 2556 
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 “ แจงดวนที่สุด”  คร้ังที่  3    ขอใหสงเงินสงเคราะหลวงหนา  ประจําป  2556   
  ตามท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)  และสมาคมฌาปนกิจ- 
สงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  (สส. ชสอ.)  ประกาศใหสมาชิกสมาคม ฯ  สสอค.  
และ สส.ชสอ.  จะตองสงเงินสงเคราะหลวงหนา  และเงินบํารุง  ประจําป 2556   
1. ผูสมัครเปนสมาชิก สสอค.  สงเงินสงเคราะหลวงหนา ประจําป 2556  จํานวนเงินจําแนกตามรอบสมัคร ดังน้ี 
 

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.  ผูสมัครเปนสมาชิก สส.ชสอ. สงเงินสงเคราะหลวงหนา ประจําป 2556 ทุกรอบการสมัครรายละ  4,020.- บาท 

  ดังน้ัน  ทานท่ีสมัครเปนสมาชิก สสอค. อยางเดียว ตาม ขอ 1 ขอใหสงเงินสงเคราะหลวงหนาจํานวนเงินตามรอบ 
ท่ีทานสมัคร (อัตราตามตาราง) 
  กรณีที่ทานสมคัรเปนสมาชิกทั้ง 2 ขอ (ตามขอ 1+2)  ขอใหสงเงินจํานวนตาม ขอ 1 รวมกบั ขอ 2 
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 
ดําเนินการโดยดวนที่สดุ ภายใน 28 มี.ค.2556  หากทานยงัไมดําเนินการในคร้ังนี้  สหกรณฯ มีความจําเปนตองพิจารณา      
      สมาชิกภาพของผูขาดสงเงินตามขอบังคับ  สิทธิประโยชน  และการกูเงินจากสหกรณ 
 

ติดตองาน สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เลขที่  143  ถนนประจักษ   อําเภอเมอืง  จังหวัดหนองคาย  43000 

โทร.  0-4242-0495,  0-4246-5223,  0-4241-1334   โทรสาร  0-4242-0746   ผูจัดการ  ตอ 111  หรือ โทร. 0-4246-5222      
ตอ 110  ผช.ผูจดัการ และ อ.เฝาไร,  อ.รัตนวาป,  สพป.บึงกาฬ, วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย-บึงกาฬ, วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย,  
              วิทยาลัยอาชีพเซกา, วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย,  กรณีโอนไปตางจังหวัด 
ตอ 103 อ.เมืองหนองคาย โรงเรียนมัธยม อ.โพนพิสัย - เฝาไร - รัตนวาป,  บํานาญ เขต 2,  สพป.นค. เขต 2,  อ.โพนพิสัย,   อ. บุงคลา,  
 ศูนยสงเสริมการศึกษาพิเศษ,  สนง.พระพุทธศาสนา,  กศน.หนองคาย, เทศบาลตําบล,  สหกรณฯ,  สมาชิกยายไปตางจังหวัด   
ตอ 104  สพม. เขต 21,  บํานาญมัธยม,  บํานาญ จ.บึงกาฬ,  บํานาญ เขต 1  อ.ทาบอ  อ.โพธิ์ตาก  อ.บึงโขงหลง  อ.เซกา  อ.ปากคาด 
ตอ 105 โรงเรยีนมัธยมเมืองบึงกาฬ,  อ.บึงกาฬ,  อ.พรเจริญ,  อ.ศรีวิไล, วัฒนธรรม จ.หนองคาย  และ จ.บึงกาฬ  กศน. บึงกาฬ 
ตอ 106 โรงเรยีนมัธยมเมืองหนองคาย, สพป.นค. เขต 1, อ.สระใคร,  อ. สังคม  อ.โซพิสัย  ศูนยการศึกษาพิเศษ,  สกสค.  สสค. 
ตอ 102 ธุรการ       ตอ 107-108  การเงินและเงินฝาก      ตอ 112  บัญชี        ตอ  113   นิติกร      
ตอ 114, 115, 116  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครหูนองคาย  จํากัด  หรือ โทร/โทรสาร 0-4241-3276    


