
 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จาํกัด  ชุดท่ี 54  ไดประชุมเม่ือวันท่ี 16  พฤษภาคม  2557  มีมติ 
ท่ีประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้   
 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  
 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   จาํนวนเงินที่ตองสงเพ่ิม 
  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  
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 จํานวนสมาชิก   สิ้นเดือน เม.ย. 2557  จํานวน 5,908  คน   จํานวนสมาชิกสมทบ  สิ้นเดือน  เม.ย.  2557  จํานวน 244 คน 
 เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทสิ้นเดือน เม.ย. 2557  จํานวน 2,566 บัญชี เปนเงิน 385,458,026.32 บาท 

         สมาชิกสหกรณ                           สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
   - เงินฝากออมทรัพย 1.50% =   17,230,829.42  บาท       - เงินฝากออมทรัพย 1.50%         =        198,154.41 บาท              
   - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4%        = 231,973,383.89  บาท       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00%  = 131,229,856.70 บาท 
   - เงินฝากประจํา 12  เดือน 4.75%  =     1,703,443.83  บาท          
   - เงินฝากออมทรัพยATM 1.50%    =     3,122,358.07  บาท    

 

รายงานงบทดลอง ณ วันท่ี 30 เมษายน  2557 
- หมวดสินทรพัย      = 4,632,692,229.62  บาท     - หมวดรายรบั   =          198,508,095.20 บาท      
- หมวดหน้ีสิน      = 2,214,444,105.83  บาท     - หมวดรายจาย   =            83,528,659.69 บาท 
- หมวดทุน       = 2,297,768,610.68  บาท      รายรับเกินรายจาย    =          114,979,435.51 บาท 
 

 การจายเงนิสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนมีนาคม  2557 
-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 4 ราย      เปนเงิน        966,000.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํา.นวน 483 คน   เปนเงิน          24,150.-บาท 
          รวม       994,150.- บาท 

 การแยกสหกรณออมทรัพยครูบึงกาฬ 
 ตามท่ีมีสมาชิกไดยื่นขอแยกสหกรณออมทรพัยครูบึงกาฬ    คณะกรรมการดําเนินการไดเรยีกประชุมใหญวิสามัญ 
เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2556  และมีมติใหแยกเปนเอกฉันท  คณะกรรมการดําเนินการไดเตรียมการเพ่ือยื่นเอกสารตอ 
สหกรณจังหวัดบึงกาฬแลว  แตเอกสารท่ียื่นขอจดทะเบียนไมครบถวน  คือ  คํายินยอมจากเจาหน้ีของสถาบันการเงิน 
จํานวน  11 แหง  ท้ังน้ี  จึงรอคํายินยอมจากสถาบัน 3 แหง  คือ  1.  สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด 
2.  ธนาคารออมสิน     3.  ธนาคารกรุงไทย  จํากัด      คณะกรรมการอํานวยการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด   
และบึงกาฬ  ไดแตงต้ังผูประสานงานเพ่ือติดตามและประสานงานหนังสือรับรองจากสถาบันการเงินท้ัง 3 แหง  ถาผลการ 
ประสานงานเปนประการใดจะแจงใหทานสมาชิกทราบตอไป                                                 

      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 


