
 
  คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 55 ไดประชุมเม่ือวันที่ 13  กรกฎาคม 2558  มีมติที่ประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  และ 
เรื่องอื่น ๆ ดังตอไปนี้   
 รายงานงบทดลอง ณ วันที่  30  มิถุนายน 2558 

- หมวดสินทรัพย      = 5,018,687,120.19  บาท - หมวดรายรับ     =          274,746,197.22  บาท       
- หมวดหนี้สิน      = 2,354,875,132.16  บาท - หมวดรายจาย    =          114,046,953.45  บาท 
- หมวดทุน       = 2,495,419,196.08  บาท      รายรับเกินรายจาย    =          160,699,243.77  บาท 

เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทส้ินเดือนมิถุนายน 2558 จํานวน 2,654 บัญชี เปนเงิน 425,518,428.15  บาท 
         สมาชิกสหกรณ        สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
       - เงินฝากออมทรัพย 1.50%    =  15,294,378.40  บาท               - เงินฝากออมทรัพย 1.50%            =          96,783.62  บาท            
       - เงินฝากออมทรัพยATM 1.50% =     3,390,949.99 บาท                   - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00%   = 148,095,708.33  บาท 
       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00% = 256,932,492.79 บาท        

- เงินฝากประจํา 12  เดือน 4.75% =    1,708,115.02 บาท          
 การจายเงินสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนมิถุนายน 2558   รายละเอียดดังนี้   

-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 2 ราย      เปนเงิน        483,000.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน  472 คน   เปนเงิน          23,600.-บาท 
                รวมเปนเงิน        506,600.- บาท   

ปฏิทินการสงคําขอกูเงินสามัญ   และวันจายเงินกู  และเอกสารอื่น ๆ  เพื่อขออนุมัติในที่ประชุมประจําเดือน 
 สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ไดกําหนดปฏิทินการสงเอกสารเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมประจําเดือน จะรับ 
เอกสารทุกวันที่ 24 ของเดือน  และจะไดรับพิจารณาในเดือนถัดไป    
 ตารางการสงคําขอกูเงินสามัญ  และคําขอกูเงินฉุกเฉินกระแสรายวัน   ดังนี้  
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 การงดสงเงินคาหุน  และเงินงวดชําระหน้ี  เน่ืองจากเกษียณอายุราชการ  และการขอรับเงินสวัสดิการ         

 สมาชิกสหกรณ  ที่จะเกษียณอายุราชการ  ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558  รอรับเงินบํานาญ  เพื่อปองกันการผิดนัดงวดรายเดือน 
และเพื่อรักษาสิทธิในการไดรับเงินสวัสดิการ  เงินเฉลี่ยคืน  และการกูเงินสัญญาใหม  ขอใหดําเนินการ  ดังนี ้
 1.  สงหนังสือของดสงเงินคาหุน, เงินงวดชําระหนี ้ รายเดือน  ตามแบบฟอรมของสหกรณ  ผูค้ําประกันลงนามใหคํายินยอม  
และความเหน็ของผูบังคับบัญชา  สงถึงสหกรณ ระหวาง สิงหาคม 2558 – 24 กันยายน 2558  เพื่อเสนอคณะกรรมการดําเนินการ 
พิจารณาอนุมัติกอนงดหักเงินเดือน        
 2.  สงคํารองขอรับเงินสวัสดิการสําหรับสมาชิก กรณีเกษียณอายุ  พรอมเอกสารสําเนาบัตร, ทะเบียนบาน  จํานวน 2 ชุด   
และสําเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องราชการหรือลูกจางออกจากราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ป บริบูรณ  จํานวน 1 ฉบับ  
(เฉพาะกรณีเกษียณอาย)ุ 
 สามารถ downlord คํารองขอรับเงินสวัสดิการ  และหนังสือของดสงเงินคาหุน, เงินงวดชําระหนี ้ ที่ Website : 
http://www.nktsc.org 
ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณซ้ือหุนเพิ่ม  เพื่อรวมระดมทุนและรับรางวัลคาหุน 
 เชิญชวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ  รวมระดมทุนดวยการซ้ือหุนเพิ่ม  เพื่อเปนการสงเสริม  สนับสนุนการออมแกสมาชิก 
และสมาชิกสมทบ  โดยสมาชิกจะไดรับผลตอบแทนคืนในรูปเงินปนผลที่สูง และไมตองเสียภาษีรายไดแตอยางใด  โดยมีเงื่อนไข 
ซ้ือหุนเพิ่ม  ดังนี ้
 1. สมาชิกตองแสดงความจํานงเปนหนังสือ  ยื่นตอสหกรณตามความประสงคของสมาชิกแตละรายวาจะซ้ือเพิ่มจํานวน 
                   กี่หุน 
 2. สมาชิกที่ซ้ือหุนตัง้แต 2,000 บาทขึ้นไป  จะไดรับรางวัลตอบแทนเปนคาหุนรอยละ 1 บาท  ของเงินที่นํามาซ้ือหุน 

3. สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ขอสงวนสิทธิ์ใหคงคาหุนไว  มีระยะเวลาอยางนอย 1 ป  นับจากวันซ้ือเพิ่ม 
4. ระยะเวลาเริ่มตั้งแต วันที่ 18 มิถุนายน 2558  ถึงวันที่งบประมาณจายครบ จํานวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถวน) 
    หรือไมเกินวันที่ 30 กันยายน 2558 

อนึ่ง  สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ขอเรียนแจงใหสมาชิกไดทราบวา  สหกรณฯ จะนําเงินไปใชจายใหสมาชิกกู และ 
ใชในกิจการตามวัตถุประสงคในขอบังคับเทานั้น และจะไมดําเนินการใด ๆ ที่จะกระทบตอความม่ันคงของสหกรณฯ โดยเด็ดขาด 
                                    อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
 

                 เงินฝากออมทรัพย          รอยละ   1.50  ตอป เงินฝากออมทรัพย  ATM   รอยละ   1.50  ตอป 
                เงินฝากออมทรัพยพิเศษ  รอยละ   4.00  ตอป เงินฝากประจํา 12  เดือน รอยละ   4.75  ตอป 
                                                  อัตราดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภท  รอยละ  7.75  ตอป 
 

 
เพื่อความสะดวกในการสงเงิน  ชําระหนี้กอนกําหนด  ซ้ือหุน  หรือ อ่ืน ๆ   สามารถใชบริการผานธนาคารตามหมายเลขบัญชี    
1.  ธนาคารกรุงไทย จํากัด  สาขาหนองคาย  ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ประเภทออมทรัพย  เลขที่  413-1-00127-6  หรือ    
2.  ธนาคารออมสิน  สาขาหนองคาย    ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด      ประเภทเผ่ือเรียก  เลขที่   050620387840       

-  กรุณา  Fax ใบโอนเงิน  ไปท่ีหมายเลข  0-4242-0746  พรอมระบุ ชื่อ- สกุล  สมาชิกสหกรณใหชัดเจน  เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน 
กรณีชําระหนี้คิดดอกเบี้ยเปนรายวัน    นับถึงวันท่ีเจาหนาท่ีไดรับหลักฐานการโอนเงิน 


