
  

ส.ค.ส.พระราชทาน ปใหม 2557 
 

                      ส.ค.ส.2557 ปมะเมีย ปมา เพื่อนผูรูใจ 
                      ปมะเมียนั้นหรือคือปมา 
                      หมายความวาเร่ียวแรงแข็งขนั 
                      เคร่ืองจักรนับเปนแรงมามานานวัน 
                      เพราะมานั้นเปนพาหนะแตโบราณ 
                      มาแสนรูเรียกวามาอาชาไนย 
                      เปนเพื่อนใจสําเหนียกดังเรียกขาน 
                      ถึงปมามาพาใหเบิกบาน 
                      ดวยทุกทานชืน่จิตมีมิตรด ี
 
 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จาํกัด  ชุดท่ี 54  ไดประชุมเม่ือวันท่ี 16  ธันวาคม  2556  มีมติ 
ท่ีประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้   
 

 ประกาศกําหนดอัตราเงินสงเคราะห  และระยะเวลาการชําระเงินสงเคราะห (ลวงหนา)  สําหรับปบัญชี 2557   
  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย  สสอค.  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย  สส.ชสอ. กําหนดอัตราเงินสงเคราะหลวงหนา และ ระยะเวลาการ 
ชําระเงินสงเคราะห (ลวงหนา) สําหรับปบัญชี 2557  ของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  สสอค.  และ สส.ชสอ. จะตองสงเงิน 
สงเคราะหลวงหนา  และเงินบํารุง  ประจําป 2557  จํานวนเงนิ  ดังน้ี 
              1.   สมาชิก สสอค.  สงเงินสงเคราะหลวงหนา ประจําป 2557 
                    - เงินบํารุงรายป  จํานวน  20  บาท    - เงินสงเคราะหลวงหนา  จํานวน  4,000 บาท       รวม   4,020  บาท 
                 2.   สมาชิก สส.ชสอ.  สงเงินสงเคราะหลวงหนา ประจาํป 2557   
                - เงินบํารงุรายป  จํานวน  20  บาท   - เงินสงเคราะหลวงหนา  จํานวน  4,000 บาท        รวม   4,020  บาท 
  เพื่อรักษาสิทธิประโยชน และการกูเงินจากสหกรณ  ขอใหสมาชิก  สสอค.  และ สส.ชสอ. สงเงิน 
สงเคราะหลวงหนา ประจําป 2557 จํานวนตามขอ 1 หรือ ขอ 1 + ขอ 2  ภายใน วันท่ี 26 ธันวาคม 2556  โดยชําระได 2 วิธี  ดังน้ี 
  (1)   ชําระดวยตนเอง  ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  หรือ 
  (2)   ชําระโดยทางธนาณัติ  ในนามสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เลขท่ี 143  ถนนประจักษ 
อําเภอเมอืงหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 43000  และสงหลกัฐานการชําระทางโทรสาร 0-4242-0746  ระบุช่ือสมาชิกใหชัดเจน  เพ่ือ
สหกรณจะไดดําเนินการสงเงินให  สสอค. และ สส.ชสอ. ตอไป   หากไมระบุช่ือสมาชิกจะไมสามารถออกใบเสร็จรับเงินได   
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 ประกาศวันหยุดทําการของสหกรณ   ประจําป  2557 
               โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ  ใหประกาศวันหยุดทําการของสหกรณฯ ประจําป  2557   ดังตอไปนี้ 
วันพุธที่    1  มกราคม  2557 วันข้ึนปใหม    วันศุกรที่   14  กุมภาพันธ  2557 วันมาฆบูชา 
วันพุธที่  26  กุมภาพันธ  2557 วันสหกรณแหงชาติ วันจันทรที่  7  เมษายน 2557 ชดเชยวันพระบาทสมเด็จ- 
วันจันทรที่  14 - 15 เมษายน  2557 วันสงกรานต       พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและวันท่ีระลึกมหาจักรี 
วันพฤหัสบดีที่  1 พฤษภาคม  2557 วันแรงงานแหงชาติ      บรมราชวงศ (อาทิตยที่ 6 เม.ย.57)     
วันจันทรที่   5  พฤษภาคม  2557 วันฉัตรมงคล  วันศุกรที่  9  พฤษภาคม 2557 วันพืชมงคล   
วันอังคารที่   13  พฤษภาคม 2557 วันวิสาขบูชา  วันศุกรที่   11  กรกฎาคม 2557 วันอาสาฬหบูชา   
วันอังคารที่  14  กรกฎาคม  2557 ชดเชยวันเขาพรรษา วันอังคารที่  12  สิงหาคม  2557 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 วันพฤหัสบดีที่   23  ตุลาคม  2557 วันปยมหาราช                                        สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  
วันศุกรที่  5  ธันวาคม  2557 วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพุธที่  10  ธันวาคม  2557 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 
                                                  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั    วันพุธที่  31  ธันวาคม  2557 วันสิ้นป 

**  กรณีมีมติคณะรัฐมนตรีแบบฉุกเฉิน  ใหสหกรณหยุดทําการตามมติคณะรัฐมนตรี  ** 
 จํานวนสมาชิก   สิ้นเดือน พ.ย. 2556  จํานวน 5,900  คน  จํานวนสมาชิกสมทบ  สิ้นเดือน  พ.ย. 2556  จํานวน 227 คน 
 เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทสิ้นเดือน พ.ย. 2556  จํานวน 2,532  บัญชี เปนเงิน 388,354,800.85  บาท 

         สมาชิกสหกรณ        สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
       - เงินฝากออมทรัพย 1.50% =  18,168,264.25  บาท                - เงินฝากออมทรัพย 1.50%  =  225,797.20  บาท              
       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4% = 244,448,984.21 บาท        - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00% = 120,088,718.66 บาท 

- เงินฝากประจํา 12  เดือน 4.75% = 1,772,090.22  บาท          
       - เงินฝากออมทรัพยATM 1.50% = 3,650,946.31 บาท             
รายงานงบทดลอง ณ วันท่ี  29  พฤศจิกายน  2556 

- หมวดสินทรพัย      = 4,510,572,996.13  บาท - หมวดรายรับ     =           55,249,237.78  บาท       
- หมวดหน้ีสิน      = 2,245,821,678.28  บาท - หมวดรายจาย    =           26,152,208.96  บาท 
- หมวดทุน       = 2,228,507,676.68  บาท      รายรับเกินรายจาย    =           29,097,028.82  บาท 

 การจายเงนิสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนพฤศจิกายน  2556 
-  เปนสมาชิก 10 ปข้ึนไป และขอลาออกจากสหกรณ ปละ 100.- บาท จํานวน 1 คน เปนเงิน            1,000.-บาท 
-  กรณีเกษียณอายุราชการ เนือ่งจากอายุครบ 60 ป บริบูรณยังคงเปนสมาชิก สหกรณ  
    จํานวน 28 คน         เปนเงิน         316,200.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 361 คน   เปนเงิน          18,050.-บาท 
-  ขอรับเงินสวัสดิการ  กรณีประสบอุบัติเหตุ 2 คน      เปนเงิน            3,500.-บาท 

          รวม      338,750.- บาท   
   ขาวดี  ขาวดวน  ชักชาอาจไมทันการณ     

รางวัลสําหรบัสมาชิกท่ีซือ้หุนเพ่ิมหุน 1%  เริ่ม  14 พ.ย. 2556 
(ซื้อหุน + เพ่ิมหุนใหอีก  1%  ของมูลคาหุนท่ีซื้อเพ่ิม) 

 

 


