คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด ชุดที่ 54 ไดประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 มีมติ
ที่ประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ 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
- เงินฝากออมทรัพย 1.50%
- เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4%
- เงินฝากประจํา 12 เดือน 4.75%
- เงินฝากออมทรัพยATM 1.50%
รายงานงบทดลอง ณ วันที่ 31
- หมวดสินทรัพย
=
- หมวดหนี้สิน
=
- หมวดทุน
=

= 16,632,554.50
= 237,590,658.93
= 1,775,649.32
= 3,155,820.08

สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ
บาท
บาท
บาท
บาท

- เงินฝากออมทรัพย 1.50%
- เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00%

= 204,939.21 บาท
= 119,776,563.61 บาท

- หมวดรายรับ
- หมวดรายจาย
รายรับเกินรายจาย

169,936,406.06 บาท
73,246,663.58 บาท
96,689,742.48 บาท

มีนาคม 2557
4,615,664,638.15 บาท
2,225,553,098.14 บาท
2,285,428,304.68 บาท

 การจายเงินสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนมีนาคม 2557
- สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 3 ราย
- เปนสมาชิก 10 ปขึ้นไป และขอลาออกจากสหกรณ ปละ 100.- บาท จํานวน 1 คน
- เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท) จํานวน 562 คน

=
=
=
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
รวม

675,000.-บาท
1,700.-บาท
28,100.-บาท
704,800.- บาท

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.) เรียกเก็บเงินสงเคราะห (ลวงหนา) เพิ่มเติม
ดวยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.) เรียกเก็บเงินสงเคราะห (ลวงหนา)
เพิ่มเติม เพื่อทดแทนเงินสงเคราะหที่สมาคมสํารองจายแทนสมาชิก เนื่องจากเงินสงเคราะห (ลวงหนา) ที่สมาคมเรียกเก็บ
ในป 2555 และ 2556 ไมเพียงพอตอการจายเงินสงเคราะหใหทายาทผูเสียชีวิตโดยสมาคมฯสํารองจายแทนสมาชิกไปแลว
ซึ่งทานสมาชิก สสอค. ตองสงเงิน (ลวงหนา) เพิ่มเติม ดังนี้
(1) สมาชิกสมัครในรอบที่ 1/53 – รอบที่ 1/55 ไดรับสิทธิตามขอบังคับ 1 ต.ค. 53 – 1 ม.ค. 55
ตองสงเงิน (ลวงหนา) เพิ่มเติม จํานวน 1,638.75 บาท
(2) สมาชิกสมัครในรอบที่ 3/55 – รอบที่ 10/55 ไดรับสิทธิตามขอบังคับ 1 เม.ย. 55 – 1 ธ.ค. 55
ตองสงเงิน (ลวงหนา) เพิ่มเติม จํานวน 996.45 บาท

2
วิธีชําระเงิน (ไมเกิน วันที่ 30 มิถุนายน 2557)
(1) ชําระเงินสดดวยตนเอง ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด หรือ
(2) ชําระโดยโอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาหนองคายประเภทออมทรัพย
เลขที่ 413-030588-3 ในนามสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
และสงหลักฐานการชําระทางโทรสาร 0-4242-0746 ระบุชื่อสมาชิกใหชัดเจน เพื่อสหกรณจะไดดําเนินการ
สงเงินให สสอค. หากไมระบุชื่อสมาชิกจะไมสามารถออกใบเสร็จรับเงินได
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) เรียกเก็บเงินสงเคราะห
(ลวงหนา) เพิ่มเติม
ตามที่สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด ไดเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา ประจําป 2557 จากทานแลว
จํานวน 4,020 บาท ตามหนังสือที่ 157/2557 ลงวันที่ 24 มกราคม 2557 ซึง่ ยังไมครบตามที่ สส.ชสอ. เรียกเก็บ ดังนี้
รอบการสมัคร จํานวนสมาชิก/คน สส.ชสอ.เรียกเก็บ สหกรณฯเรียกเก็บแลว จํานวนเงินที่ตองสงเพิ่ม
รุนที่ 2/55
194
4,545.10
4,020
525.10
รุนที่ 3/55
59
4,238.10
4,020
218.10
วิธีชําระเงิน (ไมเกิน วันที่ 30 มิถุนายน 2557)
(1) ชําระเงินสดดวยตนเอง ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด หรือ
(2) ชําระโดยโอนเงินเขาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาหนองคาย
ประเภทออมทรัพย เลขที่ 624-237871-0 ในนามสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณ ออมทรัพยแหงประเทศไทย และสงหลักฐานการชําระทางโทรสาร 0-4242-0746 ระบุชื่อสมาชิกใหชัดเจน เพื่อสหกรณ
จะไดดําเนินการสงเงินให สส.ชสอ. หากไมระบุชื่อสมาชิกจะไมสามารถออกใบเสร็จรับเงินได
เงินฝากออมทรัพย
รอยละ 1.50 ตอป เงินฝากออมทรัพย ATM รอยละ 1.50 ตอป
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ รอยละ 4.00 ตอป เงินฝากประจํา 12 เดือน รอยละ 4.75 ตอป

วิธีสงเงิน ชําระหนี้ ซื้อหุน หรือ อื่น ๆ ใหสหกรณเพื่อออกใบเสร็จรับเงินไดถูกตอง โปรดดําเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้ !
1. โอนเงินผานธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาหนองคาย
หรือ
โอนเงินผานธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย
ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด
ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด
ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 050620387840
ประเภทออมทรัพย เลขที่ 413-1-00127-6
2. และกรุณา Fax ใบโอนเงิน ไปที่หมายเลข 0-4242-0746 พรอมระบุ ชื่อ- สกุล สมาชิกสหกรณใหชัดเจน
เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน กรณีชําระหนี้คิดดอกเบี้ยเปนรายวัน นับถึงวันที่เจาหนาที่ไดรับหลักฐานการโอนเงิน

