
 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จาํกัด  ชุดท่ี 54  ไดประชุมเม่ือวันท่ี 18  มิถุนายน  2557  มีมติ 
ท่ีประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้   
 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         

 จํานวนสมาชิก   สิ้นเดือน พ.ค. 2557  จํานวน 5,919  คน   จํานวนสมาชิกสมทบ  สิ้นเดือน พ.ค.  2557  จํานวน 246 คน 
 เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทสิ้นเดือน พ.ค. 2557  จํานวน 2,575 บัญชี เปนเงิน 376,948,527.23 บาท 
         สมาชิกสหกรณ                           สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
   - เงินฝากออมทรัพย 1.50% =   16,754,247.68  บาท       - เงินฝากออมทรัพย 1.50%         =        191,004.41 บาท              
   - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4%        = 230,937,512.04  บาท       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00%  = 123,909,556.70 บาท 
   - เงินฝากประจํา 12  เดือน 4.75%  =     1,704,639.49  บาท          
   - เงินฝากออมทรัพยATM 1.50%    =     3,451,566.91  บาท    

 

รายงานงบทดลอง ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม  2557 
- หมวดสินทรพัย      = 4,646,705,348.99  บาท     - หมวดรายรบั   =          227,442,185.88 บาท      
- หมวดหน้ีสิน      = 2,200,249,772.24  บาท     - หมวดรายจาย   =            92,519,221.91 บาท 
- หมวดทุน       = 2,307,844,852.68  บาท      รายรับเกินรายจาย    =          134,922,963.97 บาท 

 การจายเงนิสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนพฤษภาคม  2557 
-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 8 ราย      เปนเงิน      1,625,000.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 498 คน   เปนเงิน           24,900.-บาท 
-  ขอรับเงินสวัสดิการ  กรณีประสบอุบัติเหตุ และเจ็บปวย 1 คน   เปนเงิน             2,000.-บาท 
          รวม    1,651,900.- บาท 

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

 



2 
 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนมุสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)  ขอความรวมมือสํารวจขอมูล 
           ดวยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)  ขอความรวมมือใหสหกรณฯ 
ดําเนินการสํารวจขอมูลความตองการสมัครเขาเปนสมาชิกสําหรับกลุมอายุระหวาง 21 – 65 ป  ตามแบบสอบถามซ่ึงสหกรณฯ 
ไดสงใหสํานักงานตนสังกัดของทานแลว  หรือขอไดท่ีสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด โดยตอบแบบสอบถาม 
และสงใหสหกรณฯ  ภายในวันท่ี 24 มิถุนายน  2557  เพื่อสหกรณฯ จะไดรวบรวมนําสงใหสมาคมฯ สสอค.  วันท่ี 25 มิถุนายน 2557   
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนมุสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.)  ประกาศรับสมัคร 

      สมาชิก รอบที่ 8/2557   ***  ตองเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)  *** 
  ดวยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  สส.ชสอ. ประกาศ 
รับสมัครสมาชิก  สส.ชสอ. รอบท่ี 8/2557  รับสมัครวันท่ี 1 – 30  มิถุนายน  2557  กําหนดรบัสมัครสมาชิก  ดังน้ี   
คุณสมบัติผูสมัคร 
 1.  ประเภทสามัญ 
     - เปนสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณออมทรัพย (ท่ีเปนสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย)  
     - เปนสมาชิกประเภทสามัญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหกลุมอาชีพยกเวนสมาชิกรับตรง 
     - มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง  ณ วันสมัคร 
     - อายุไมเกิน 60 ป (ตองเปนผูท่ีเกิดต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2497 เปนตนไป) 
 2. ประเภทสมทบ 
      - เปนคูสมรสของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย 
     - มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง  ณ วันสมัคร 
     - อายุไมเกิน 60 ป (ตองเปนผูท่ีเกิดต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2497 เปนตนไป) 
 

หลักฐานการสมัคร 
 1.  สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการผูสมัคร   2.  สําเนาทะเบียนบานผูสมัคร 
 3.  สําเนาทะเบียนสมรส กรณีสมาชิกสมทบ   4.  ใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือ – สกุล  (ถามี) 
 5.  ใบรับรองแพทย  ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐฉบับจริง 6.  สําเนาบัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียนบาน 
       และใบรับรองแพทยตองมีอายุไมเกิน 30 วัน         ผูรับเงินสงเคราะห 
การรับสมัคร       ประโยชนของการเปนสมาชิก 
 1.  ยื่นใบสมัครตามแบบฟอรมของสมาคม  พรอมเอกสาร 1. เงินสงเคราะหท่ีไดรับหลังจากสมาชิก 
                   ดวยตนเองท่ีสหกรณตนสังกัดท่ีเปนศูนยประสานงาน     เสียชีวิต  600,000.-  บาท 
      ของ สส.ชสอ.           - เงินจัดการศพ 10%  60,000.-  บาท 
 2.  สําหรับสมาชิกท่ีสหกรณตนสังกัดไมไดเปนศูนย       - เงินสงเคราะห           540,000.-  บาท 
                    ประสานงานใหยื่นสมัครดวยตนเองไดท่ี         - เงินท่ีเหลอื  
      สํานักงาน สส.ชสอ. จ. นนทบุรี            (จํานวนสมาชิก  อัตราเงินสงเคราะห – 600,000.-) 

เงินคาสมัคร       2. เปนทุนประกันในการประกอบอาชีพของครอบครัว 
 - เงินคาสมัคร   20.-  บาท  3. เปนรากฐานความม่ันคงใหแกทายาทและครอบครัว 
 - เงินคาบํารุง   20.-  บาท  4. ลดภาระหน้ีสินใหครอบครัว 
 - เงินสงเคราะหลวงหนา           4,000.-  บาท   5. เปนหลักประกันความเสียงใหกับสหกรณออมทรัพย 
 


