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        เริงรื่นช่ืนฤดี บันเทิงที่กาลสมัย   
        ทําบุญหนุนเนืองพร อีกไหววอนพรผูใหญ 

        สุขลํ้าลํานําไทย รับปใหมในสงกรานต 
                        

        
 
 
  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จาํกัด   ไดประชุมเม่ือวันท่ี 10  เมษายน  2556  มีมติ 
ท่ีประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้    
ประกาศ  การจายเงินกูสามัญเพ่ือเหตุพิเศษสหกรณฯ 
  คณะกรรมการดําเนินการไดประชุม  เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2556  มีมติใหชะลอการจายเงนิกูสามัญเหตุพิเศษรายวัน 
หากสมาชิกมีความประสงคกูเงินสามัญใหสมาชิกสงคําขอกูเงินสามัญ  โดยสหกรณฯ จะจายเงินกูสามัญ เดือนละ 1 รอบ  รับเงิน 
วันส้ินเดือนเปนปกติทุกเดือน  เริ่มต้ังแต  วันท่ี 17 เมษายน 2556  เปนตนไป  จึงเปนท่ีมาของการขอเพ่ิมวงเงินกูยืม  โดยจะเปด 
ประชุมใหญวิสามัญเพ่ือขอความเห็นชอบจากสมาชิก 
 ขอเชิญประชุมใหญวิสามญั  คร้ังที่ 1  พ.ศ. 2556   
  สหกรณฯ  ขอเชิญประชุมใหญวิสามัญ  ครั้งท่ี 1  พ.ศ. 2556  ในวันศุกรท่ี 24  พฤษภาคม 2556  เวลา  10.00 น. 
เปนตนไป  ณ  หอประชุมสุนทรธรรมธาดา   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2   เพื่อขอความเห็นชอบใน 
การขอเพ่ิมวงเงนิกูยืม  หรือการค้ําประกัน  ประจําป  2556 

จํานวนสมาชิก   สิ้นเดือน  มี.ค. 2556  จํานวน 5,788 คน   จํานวนสมาชิกสมทบ  สิ้นเดือน  มี.ค. 2556  จํานวน 214 คน 
 รายงานงบทดลอง ณ วันท่ี  31  มีนาคม  2556 

- หมวดสินทรพัย      = 3,939,650,453.90  บาท - หมวดรายรับ     =         134,648,169.57  บาท       
- หมวดหน้ีสิน      = 1,775,046,387.60  บาท - หมวดรายจาย    = 55,260,207.80  บาท 
- หมวดทุน       = 2,077,393,213.16  บาท      รายรับเกินรายจาย    =            79,387,961.77  บาท 

      วิธีสงเงิน  ชําระหนี ้ ซื้อหุน  หรือ อ่ืน ๆ  ใหสหกรณเพ่ือออกใบเสรจ็รับเงินไดถูกตอง       โปรดดําเนนิการ 2  ข้ันตอน  ดังนี้ ! 
      1.   โอนเงินผานธนาคารกรุงไทย จํากัด  สาขาหนองคาย      หรือ    โอนเงินผานธนาคารออมสิน  สาขาหนองคาย     
            ช่ือบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด                                    ช่ือบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด       
            ประเภทออมทรัพย  เลขที่  413-1-00127-6                                            ประเภทเผื่อเรียก  เลขที่   050620387840                          
      2.   และกรณุา  Fax ใบโอนเงิน  ไปที่หมายเลข  0-4242-0746  พรอมระบุ ช่ือ- สกุล  สมาชิกสหกรณใหชัดเจน  เพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน   
            กรณีชําระหนี้คิดดอกเบี้ยเปนรายวัน    นับถึงวันท่ีเจาหนาท่ีไดรับหลักฐานการโอนเงิน 
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 เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทสิ้นเดือนมีนาคม 2556 จํานวน 2,395  บัญชี เปนเงิน 367,723,117.00  บาท 

         สมาชิกสหกรณ        สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
       - เงินฝากออมทรัพย 1.50% =  14,272,100.32  บาท                - เงินฝากออมทรัพย 1.50%  =  131,659.48 บาท              
       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00% = 232,693,795.89 บาท       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00% = 112,105,242.46 บาท 

- เงินฝากประจํา 12  เดือน 3.75% = 1,747,774.56  บาท          
       - เงินฝากออมทรัพยATM 1.50% = 6,772,544.29  บาท       
 ขอเชิญฝากเงินกับสหกรณ 
  เพื่อนสมาชิกขอเชิญฝากเงินกับสหกรณ  เนื่องจากมีดอกเบ้ียสูงฝากถอนสะดวก  โดยผานระบบ ATM  และยังทํา 
ใหเกิดสภาพคลองในการบรหิารจัดการ  สหกรณเปนสถาบันการเงินท่ีมั่นคงและเปนของเราทุกคน 
 การจายเงนิสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนมีนาคม 2556 

-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 3 ราย      เปนเงิน       820,000.-บาท 
-  เปนสมาชิก 10 ปข้ึนไป และขอลาออกจากสหกรณ ปละ 100.- บาท จํานวน 1 คน  เปนเงิน           1,900.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 482 คน   เปนเงิน         25,250.-บาท 
          รวม      849,150.- บาท  

 การแยกสหกรณออมทรัพยครูบึงกาฬ  จํากัด 
  ตามแผนการดําเนินการจะแยกปบัญชี  2557 
 
                                                                  อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 
      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 
 
 

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    
 

 


