
  
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จาํกัด  ชุดท่ี 54  ไดประชุมเม่ือวันท่ี 18  เมษายน  2557  มีมติ 

ท่ีประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้   
 จํานวนสมาชิก   สิ้นเดือน มี.ค. 2557  จํานวน 5,912  คน   จํานวนสมาชิกสมทบ  สิ้นเดือน  มี.ค. 2557  จํานวน 239 คน 
 เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทสิ้นเดือน มี.ค. 2557  จํานวน 2,565 บัญชี เปนเงิน 379,136,185.65 บาท 
         สมาชิกสหกรณ                           สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
   - เงินฝากออมทรัพย 1.50% =   16,632,554.50  บาท       - เงินฝากออมทรัพย 1.50%         =        204,939.21 บาท              
   - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4%        = 237,590,658.93  บาท       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00%  = 119,776,563.61 บาท 
   - เงินฝากประจํา 12  เดือน 4.75%  =     1,775,649.32  บาท          
   - เงินฝากออมทรัพยATM 1.50%    =     3,155,820.08  บาท    

 

รายงานงบทดลอง ณ วันท่ี 31  มีนาคม  2557 
- หมวดสินทรพัย      = 4,615,664,638.15  บาท     - หมวดรายรบั   =          169,936,406.06 บาท      
- หมวดหน้ีสิน      = 2,225,553,098.14  บาท     - หมวดรายจาย   =            73,246,663.58 บาท 
- หมวดทุน       = 2,285,428,304.68  บาท      รายรับเกินรายจาย    =            96,689,742.48 บาท 
 

 การจายเงนิสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนมีนาคม  2557 
-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 3 ราย      เปนเงิน        675,000.-บาท 
-  เปนสมาชิก 10 ปข้ึนไป และขอลาออกจากสหกรณ ปละ 100.- บาท จํานวน 1 คน เปนเงิน            1,700.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 562 คน   เปนเงิน          28,100.-บาท 
          รวม         704,800.- บาท 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนมุสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)  เรียกเก็บเงินสงเคราะห (ลวงหนา) เพ่ิมเติม 
           ดวยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)  เรียกเก็บเงินสงเคราะห (ลวงหนา)  
เพิ่มเติม  เพื่อทดแทนเงินสงเคราะหท่ีสมาคมสํารองจายแทนสมาชิก  เนื่องจากเงินสงเคราะห (ลวงหนา)  ท่ีสมาคมเรียกเก็บ  
ในป 2555 และ 2556  ไมเพียงพอตอการจายเงินสงเคราะหใหทายาทผูเสียชีวิตโดยสมาคมฯสํารองจายแทนสมาชิกไปแลว   
ซึ่งทานสมาชิก สสอค. ตองสงเงิน (ลวงหนา) เพ่ิมเติม  ดังน้ี 
               (1)   สมาชิกสมัครในรอบท่ี 1/53 – รอบท่ี 1/55 ไดรับสิทธิตามขอบังคับ 1 ต.ค. 53 – 1 ม.ค. 55 
          ตองสงเงนิ (ลวงหนา) เพ่ิมเติม จํานวน  1,638.75  บาท 
               (2)   สมาชิกสมัครในรอบท่ี 3/55 – รอบท่ี 10/55 ไดรับสิทธิตามขอบังคับ 1 เม.ย. 55 – 1 ธ.ค. 55 
          ตองสงเงิน (ลวงหนา) เพ่ิมเติม จํานวน   996.45  บาท  
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 วิธีชําระเงิน  (ไมเกิน วันท่ี 30 มิถุนายน 2557) 
  (1)   ชําระเงินสดดวยตนเอง  ณ สํานักงานสหกรณออมทรพัยครูหนองคาย  จํากัด  หรือ 
  (2)   ชําระโดยโอนเงินเขาบัญชี  ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)  สาขาหนองคายประเภทออมทรัพย   
          เลขท่ี  413-030588-3 ในนามสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย  
                       และสงหลักฐานการชําระทางโทรสาร 0-4242-0746  ระบุช่ือสมาชิกใหชัดเจน  เพื่อสหกรณจะไดดําเนินการ 
         สงเงินให สสอค. หากไมระบุช่ือสมาชิกจะไมสามารถออกใบเสร็จรับเงินได  

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนมุสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.)  เรียกเก็บเงนิสงเคราะห  
       (ลวงหนา) เพ่ิมเติม 
 ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ไดเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา ประจําป 2557 จากทานแลว  
จํานวน 4,020 บาท ตามหนังสือท่ี 157/2557 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2557 ซึง่ยังไมครบตามท่ี สส.ชสอ. เรียกเก็บ ดังน้ี 

 รอบการสมัคร จํานวนสมาชิก/คน   สส.ชสอ.เรียกเก็บ  สหกรณฯเรียกเก็บแลว   จํานวนเงินที่ตองสงเพ่ิม 
  รุนท่ี 2/55                     194               4,545.10            4,020       525.10 
  รุนท่ี 3/55                      59                         4,238.10                 4,020       218.10 
  วิธีชําระเงิน  (ไมเกิน วันท่ี 30 มิถุนายน 2557) 
 (1)   ชําระเงินสดดวยตนเอง  ณ สํานักงานสหกรณออมทรพัยครูหนองคาย  จํากัด  หรือ  
 (2)   ชําระโดยโอนเงินเขาบัญชี  ธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด  (มหาชน)  สาขาหนองคาย 
         ประเภทออมทรัพย  เลขท่ี  624-237871-0 ในนามสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณ  - 
                      ออมทรัพยแหงประเทศไทย และสงหลักฐานการชําระทางโทรสาร 0-4242-0746  ระบุช่ือสมาชิกใหชัดเจน  เพ่ือสหกรณ 
                      จะไดดําเนินการสงเงินให สส.ชสอ. หากไมระบุช่ือสมาชิกจะไมสามารถออกใบเสร็จรับเงินได  
                                                    

      เงินฝากออมทรัพย        รอยละ   1.50  ตอป เงินฝากออมทรพัย  ATM   รอยละ   1.50  ตอป 
      เงินฝากออมทรัพยพิเศษ     รอยละ   4.00  ตอป เงินฝากประจํา 12  เดือน รอยละ   4.75  ตอป 
                                         

 

  
      วิธีสงเงิน  ชําระหน้ี  ซื้อหุน  หรือ อ่ืน ๆ  ใหสหกรณเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินไดถูกตอง       โปรดดําเนินการ 2  ขั้นตอน  ดังน้ี ! 
      1.   โอนเงินผานธนาคารกรุงไทย จํากัด  สาขาหนองคาย     หรือ    โอนเงินผานธนาคารออมสิน  สาขาหนองคาย     
            ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด                                      ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด       
            ประเภทออมทรัพย  เลขท่ี  413-1-00127-6                                              ประเภทเผ่ือเรียก  เลขท่ี   050620387840                          
      2.   และกรุณา  Fax ใบโอนเงิน  ไปท่ีหมายเลข  0-4242-0746  พรอมระบุ ชื่อ- สกุล  สมาชิกสหกรณใหชัดเจน    
            เพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน  กรณีชําระหน้ีคิดดอกเบี้ยเปนรายวัน    นับถึงวันท่ีเจาหนาท่ีไดรับหลักฐานการโอนเงิน 
 
 
          


