คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด ชุดที่ 54 ไดประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 มีมติ
ที่ประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ ดังตอไปนี้

ขอเชิญชวนสมัครเปนสมาชิกประเภทสมทบ
สําหรับผูที่ไมไดรับราชการครูหรือลูกจางประจําของสวนราชการ เปนบุคคลทั่วไป ซึ่งมีทะเบียนบานอยูใน
จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ สามารถสมัครเขาเปนสมาชิกประเภทสมทบกับสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด
ซื้อหุน และฝากเงิน ไดอัตราดอกเบี้ยสูง เปดบัญชีเงินฝากรับของที่ระลึก มีรายละเอียดดังนี้
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
การฝากเงิน เปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา 10,000 บาท ในบัญชีนี้ผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มเมื่อใด จํานวนเทาใด
ก็ได แตตองไมต่ํากวา 100 บาท ยอดคงเหลือในบัญชีต่ํากวา 10,000 บาท จะไมคิดดอกเบี้ยให
การถอนเงิน ใน 1 เดือน ผูฝากจะถอนเงินได 1 ครั้ง ถาเกิน 1 ครั้ง ใน 1 เดือน ตองเสียคาธรรมเนียมรอยละ 1 ของยอดถอน
แตไมต่ํากวา 200 บาท และผูมีอํานาจในการถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ จะมอบฉันทะใหผูอื่นมาถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ แทนไมได
อัตราดอกเบี้ย คิดดอกเบี้ยเปนรายวัน ตามยอดเงินคงเหลือนอยที่สุดในแตละวัน นับตั้งแตวันทีฝากใน 1 ป สหกรณฯ จะนํา
ดอกเบี้ยเขาบัญชี 2 ครั้ง คือ วันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 30 กันยายน และไมถูกหักภาษี ณ ที่จาย อัตราดอกเบี้ย = 4.00%
เงินฝากออมทรัพย
การฝากเงิน เปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา 100 บาท ผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได แตตองไมต่ํากวา
100 บาท
การถอนเงิน ผูฝากจะถอนเงินฝากเมื่อใดก็ได โดยยื่นใบถอนเงินพรอมสมุดคูบัญชีตอสหกรณ
อัตราดอกเบี้ย วิธีคิดดอกเบี้ยเหมือนกับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ อัตราดอกเบี้ย ณ ปจจุบัน = 1.50%
เงินฝากประจํา
การฝากเงิน เปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา 100 บาท ผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได แตตองไมต่ํากวา
100 บาท ถาฝากตั้งแต 100,000 บาท ขึ้นไป สามารถรับดอกเบี้ยเปนรายเดือนได
การถอนเงิน จะถอนไดเมื่อครบกําหนดการฝาก หากมีความประสงคจะถอนเงินกอนครบกําหนด สหกรณฯ จะไมจาย
ดอกเบี้ยให
อัตราดอกเบี้ย สหกรณฯ จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากประจําใหเมื่อครบกําหนดของการฝากเงินในอัตรา ดังนี้

1. เงินฝากประจํา 6 เดือน รอยละ 3.00%

2. เงินฝากประจํา 12 เดือน รอยละ 4.75%

***เงินฝากประจําจะถูกหักภาษี ณ ที่จาย รอยละ 15 ของดอกเบี้ยที่ไดรับทั้ง 2 ประเภท***

ขอเชิญชวนซื้อหุนเพิ่ม อัตราปนผลป 2556 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00% ไมเสียภาษี
อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย
รอยละ 1.50 ตอป
เงินฝากออมทรัพย ATM
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ รอยละ 4.00 ตอป เงินฝากประจํา 12 เดือน

รอยละ 1.50 ตอป
รอยละ 4.75 ตอป
2

 จํานวนสมาชิก สิ้นเดือน ก.พ. 2557 จํานวน 5,902 คน  จํานวนสมาชิกสมทบ สิ้นเดือน ก.พ. 2557 จํานวน 237 คน
 เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทสิ้นเดือน ก.พ. 2557 จํานวน 2,560 บัญชี เปนเงิน 366,543,917.27 บาท
สมาชิกสหกรณ
สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ
- เงินฝากออมทรัพย 1.50%
- เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4%
- เงินฝากประจํา 12 เดือน 4.75%
- เงินฝากออมทรัพยATM 1.50%

= 17,294,877.25
= 231,860,363.25
= 1,774,570.02
= 3,099,282.21

บาท
บาท
บาท
บาท

- เงินฝากออมทรัพย 1.50%
- เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00%

= 200,693.36 บาท
= 112,314,131.18 บาท

- หมวดรายรับ
- หมวดรายจาย
รายรับเกินรายจาย

140,640,854.05 บาท
56,431,768.95 บาท
84,209,085.10 บาท

รายงานงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557
- หมวดสินทรัพย
- หมวดหนี้สิน
- หมวดทุน

=
=
=

4,537,203,831.22 บาท
2,173,474,374.09 บาท
2,276,847,793.68 บาท

=
=
=

 การจายเงินสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2557
-

สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 1 ราย
เปนสมาชิก 10 ปขึ้นไป และขอลาออกจากสหกรณ ปละ 100.- บาท จํานวน 1 คน
เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท) จํานวน 482 คน
ขอรับเงินสวัสดิการ กรณีประสบอุบัติเหตุ 2 คน

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
รวม

300,000.-บาท
2,600.-บาท
24,100.-บาท
1,500.-บาท
328,200.- บาท

ติดตองาน สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด เลขที่ 143 ถนนประจักษ อําเภอเมือง 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.ผูจดั การ 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 โรงเรียนมัธยมเมืองบึงกาฬ, อ.บึงกาฬ, อ.พรเจริญ, อ.ศรีวิไล, วัฒนธรรม จ.หนองคาย และ จ.บึงกาฬ กศน. บึงกาฬ
ตอ 106 โรงเรียนมัธยมเมืองหนองคาย, 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 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด หรือ โทร/โทรสาร 0-4241-3276

 สาระนารู
 ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ชาติอาเซียน 
ประเทศบรูไน พมา กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม

