
 

 

  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จาํกัด ชุดท่ี  53  ไดประชุม  ครั้งท่ี 12/2556   
เมื่อวันท่ี 15  กรกฎาคม  2556  มีมติท่ีประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้   

 จํานวนสมาชิก   สิ้นเดือน  มิ.ย. 2556  จํานวน 5,817  คน  จํานวนสมาชิกสมทบ  สิ้นเดือน  มิ.ย. 2556  จํานวน 225 คน 
 เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทสิ้นเดือนมิถุนายน 2556 จํานวน 2,479  บัญชี เปนเงิน 361,675,365.58  บาท 

         สมาชิกสหกรณ        สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
       - เงินฝากออมทรัพย 1.50% =  17,436,047.90  บาท                - เงินฝากออมทรัพย 1.50%  =  68,100.65  บาท              
       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4% = 228,507,950.49 บาท        - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00% = 109,991,488.51 บาท 

- เงินฝากประจํา 12  เดือน 3.75% = 1,771,158.07  บาท          
       - เงินฝากออมทรัพยATM 1.50% = 3,900,619.96  บาท             
 รายงานงบทดลอง ณ วันท่ี  30  มิถุนายน  2556 

- หมวดสินทรพัย      = 3,988,436,298.29  บาท - หมวดรายรับ     =         211,224,847.23  บาท       
- หมวดหน้ีสิน      = 1,737,785,442.39  บาท - หมวดรายจาย    =           77,839,562.84  บาท 
- หมวดทุน       = 2,115,560,839.16  บาท      รายรับเกินรายจาย    =         133,385,284.39  บาท 

 การจายเงนิสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนมิถุนายน  2556 
-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 4 ราย      เปนเงิน    1,127,000.-  บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 400 คน   เปนเงิน          20,000.- บาท 
          รวม  1,147,000.-  บาท  

 เปล่ียนแปลงหลักเกณฑการใหเงินกูสามัญแกสมาชิกสหกรณ  ตั้งแต 1 มิถุนายน 2556 เปนตนไป 
1.    สมาชิกใหมตองมีอายุการเปนสมาชิกต้ังแต 6 เดือนข้ึนไป 
2.    สมาชิกผูท่ีไดกูเงินสามัญมาแลวการกูเงนิสามัญครั้งตอไป  จะตองสงชําระหน้ีเดิมมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน 
หลักเกณฑอื่น ๆ ใหคงไวถือปฏิบัติตามประกาศสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เรื่อง หลักเกณฑการใหเงิน 

กูสามัญแกสมาชิก พ.ศ. 2555  เพ่ิมเติม ฉบับลงวันท่ี 3 กุมภาพนัธ 2555 

 สมาชิกสหกรณฯ สามารถกูเงินสามัญโดยใชหุนค้ําประกัน  กูได 90% ของหุนจายทุกวันทําการ 
 

 
เพ่ือความสะดวกในการสงเงิน  ชําระหน้ี  ซื้อหุน  หรือ อ่ืน ๆ   สามารถใชบริการผานธนาคารตามหมายเลขบัญชี    
1.  ธนาคารกรุงไทย จํากัด  สาขาหนองคาย  ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ประเภทออมทรัพย  เลขท่ี  413-1-00127-6  หรือ    
2.  ธนาคารออมสิน  สาขาหนองคาย    ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด      ประเภทเผ่ือเรียก  เลขท่ี   050620387840       

-  กรณุา  Fax ใบโอนเงิน  ไปที่หมายเลข  0-4242-0746  พรอมระบ ุช่ือ- สกุล  สมาชิกสหกรณใหชัดเจน  เพ่ือออกใบเสร็จรบัเงิน 
กรณีชําระหนี้คิดดอกเบี้ยเปนรายวัน    นับถึงวันท่ีเจาหนาท่ีไดรับหลักฐานการโอนเงิน 
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 รายการเรียกเก็บประจําเดือนกรกฎาคม 2556  เฉพาะสมาชิกผูท่ีไดรับอนุมัติเงินกูสามัญ  วันท่ี 19 กรกฎาคม  2556 
 สมาชิกผูท่ีไดรับอนุมัติเงินกูสามัญ วันท่ี 19 กรกฎาคม 2556  สหกรณฯ จะเรียกเก็บงวดชําระหนี้สัญญาใหม  งวดแรก 
สิ้นเดือนกรกฎาคม 2556  ดอกเบ้ียเร่ิมจากวนัท่ี 20 – 31 กรกฎาคม 2556 

 ประกาศ  การจายเงินกูสามัญ ทุกวัตถุประสงคท่ีขอกู 
 คณะกรรมการดําเนินการไดประชุม  เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2556  มีมติใหชะลอการจายเงนิกูสามัญเหตุพิเศษรายวัน 
หากสมาชิกมีความประสงคกูเงินสามัญใหสมาชิกสงคําขอกูเงินสามัญ  โดยสหกรณฯ จะจายเงินกูสามัญ เดือนละ 1 รอบ  รับเงิน 
วันส้ินเดือนเปนปกติทุกเดือน  เริ่มต้ังแต  วันท่ี 17 เมษายน 2556  เปนตนไป   

ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  เร่ิม 1 กรกฎาคม 2556  เปนตนไป 
 เพื่อเปนการระดมทุน และเพ่ือใหการบริหารการเงินของสหกรณ  มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  จึงปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดังน้ี 
เงินฝากออมทรพัย   รอยละ 1.50  ตอป     เงินฝากออมทรัพย ATM  รอยละ 1.50  ตอป    เงินฝากออมทรัพยพิเศษ รอยละ 4.00  ตอป 
เงินฝากประจํา  12  เดือน จากเดิม  3.75  ตอป  เปน  รอยละ  4.75  ตอป     

 ขอเชิญชวนซ้ือหุนเพิ่ม  และการรับรางวัลหุนเพิ่ม  เร่ิม 1 กรกฎาคม 2556  เปนตนไป 
 คณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบใหมีการระดมเงินทุน  โดยการเชิญชวนสมาชิก และสมาชิกสมทบสหกรณออมทรพัยครู- 
หนองคาย จํากัด  ซื้อหุนเพิ่มได ดังน้ี 

- สมาชิกสามัญ  ซื้อหุนเพิ่มไดไมจํากัดจํานวน 
- สมาชิกสมทบ   ซื้อหุนเพิ่มได  และเมื่อรวมหุนเดิมท่ีมีตองไมเกินรายละ 10,000,000.- บาท (สิบลานบาทถวน)      

 สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ ท่ีซื้อหุนเพิ่มจะไดรับเงินรางวัลเปนหุนเพิม่ในอัตรา 1% ของวงเงินท่ีสมาชิกซื้อหุนเพ่ิม 
ในแตละครั้ง  ท้ังน้ีสหกรณกําหนดเงื่อนไขการใหรางวลัเปนหุนเฉพาะกรณีท่ีฝากเงินคาหุนท่ีซื้อเพิ่มเติมไวกับสหกรณฯ ไมนอยกวา  
1 ป เทาน้ัน  สมาชิกสามารถแจงความจํานงเปนหนังสือไดท่ีสหกรณฯ ในวัน และเวลาทําการ หรือโอนเงนิผานธนาคารเขาบัญชี 
สหกรณ  สอบถามเพิ่มเติมไดที่  หมายเลขโทรศัพท  0-4241-1334    0-4246-5223     0-4242-0495 

  ขอเชิญชวนสมัครเปนสมาชิกสหกรณฯ ประเภทสมทบ  
 สําหรับผูไมเปนสมาชิกสามัญ  ไมไดรับราชการครูหรอืลูกจางประจําของสวนราชการเปนบุคคลท่ัวไป  มีภูมิลําเนาใน 
จังหวัดหนองคาย  และจังหวัดบึงกาฬ  เชิญสมัครเปนสมาชิกสมทบได  ติดตอรับใบสมัครไดท่ีสํานักงานสหกรณออมทรัพยคร-ู 
หนองคาย จํากัด  เมื่อไดรับอนุมัติรับเขาเปนสมาชิกสามารถถือหุนไดผลตอบแทนคืนในรูปเงินปนผลท่ีสูง และไมตองเสียภาษีอากร    
และฝากเงินไดอตัราดอกเบ้ียสูงเปดบัญชีเงินฝากรับของท่ีระลึก   
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    


