
 

  คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 55 ไดประชุมเม่ือวันท่ี 14  สงิหาคม 2558  มีมติท่ีประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  และ 

เรื่องอ่ืน ๆ ดังตอไปน้ี   

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)  รับสมัครสมาชิก  สําหรับป 2558  

      สมัครไดตั้งแต บัดน้ี ถึง 31 ธันวาคม 2558 

 ดวยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.) รับสมัครสมาชิก สําหรับป  2558   

สหกรณออมทรพัยครหูนองคาย  จํากดั  เปดรบัสมัครสมาชิกเฉพาะประเภทสามัญ   (ตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยคร-ู 

หนองคาย  จํากดั  เทาน้ัน)   

คณุสมบัติ 1. เปนสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณออมทรัพยในสังกัดหรือในกํากับกระทรวงศึกษาธิการ  

  2. อายุไมเกิน 50 ป (เกิดไมกอนป 2508) และอาย ุ51 – 60 ป  โดยตองจายเงินบริจาคเพิ่มอัตราเทากับ 

      คาคงที่ 200 X อายตุวั = ...............บาท  ดังน้ี  
 

อตัราเงินบรจิาค+คาสมัคร+คาบํารุง+เงินสงเคราะหลวงหนา 

อายุตัว ตัวคูณ เงินบริจาค คาสมัคร คาบํารุง เงินสงเคราะห รวมเปนเงิน 

51 200 10,200 20 40 4,800 15,060 

52 200 10,400 20 40 4,800 15,260 

53 200 10,600 20 40 4,800 15,460 

54 200 10,800 20 40 4,800 15,660 

55 200 11,000 20 40 4,800 15,860 

56 200 11,200 20 40 4,800 16,060 

57 200 11,400 20 40 4,800 16,260 

58 200 11,600 20 40 4,800 16,460 

59 200 11,800 20 40 4,800 16,660 

60 200 12,000 20 40 4,800 16,860 

หลกัฐานการสมัครเขาเปนสมาชิก 

     1.  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐหรือ สําเนาบัตรประชาชน,  และสําเนาทะเบียนบาน  จํานวนอยางละ 2 ฉบับ 

     2.  สําเนาหนังสือสําคัญทะเบียนสมรส สําหรับผูท่ีขอใชคํานําหนานาม “นางสาว” และใชนามสกุลเดิม 

          ตองแนบแบบ คร. 2 ท่ีบงชี้ถึงการใชนามสกุลเดิม จากนายทะเบียนทองถ่ินดวย จํานวน 2 ฉบับ (ถามี) 

     3. สําเนาหนังสือสําคัญการเปล่ียนชื่อ – สกุล จํานวน 2 ฉบับ (ถามี)  

     4. ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริงอายุไมเกิน 30 วัน จํานวน 1 ฉบับ (อายุไมเกิน 30 วัน ถึงวันท่ีสมัคร)   

         พรอมแนบแบบรายงานสุขภาพตนเอง 
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ประกาศสหกรณ  เร่ือง    การจายเงินปนผล – เฉลี่ยคืน  ประจําป 2558 

 สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ไดกําหนดนโยบายการจายเงินปนผล-เฉล่ียคืน ประจําป 2558   เพื่อใหเปนไปตาม 

ระบบการเงิน ระบบการจายเงินเดือนของขาราชการคร ู โดยเฉพาะอยางยิ่งจะทําใหเกิดความสะดวก  ปลอดภัยสําหรับสมาชิก   

คณะกรรมการดาํเนินการ  ไดมีมติท่ีประชุมกําหนดวิธีจายเงินปนผล-เฉล่ียคืนของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด  

ไว   2  แนวทาง  ใหสมาชิกเลือก 1 อยาง  โดยแจงความประสงคไมเกินวันท่ี  1  กันยายน  2558  ตามแบบของสหกรณ  ดังน้ี 

 1.  แจงขอรับที่ตนสังกัด   :  โดยสหกรณฯ สั่งโอนเงินผานธนาคารเขาบัญชีจายเงินเดือนของสมาชิก 

 2.  แจงขอรบัทีส่าํนักงานสหกรณฯ  :   กําหนดใหเลือก 1 ขอ 

       (  )  ซื้อหุนท้ังหมด     (  )  ชําระหน้ีท้ังหมด     (  )  เขาบัญชีเงินฝากท่ีเปดไวกับสหกรณ       และ 

3.  สําหรับผูสมัครเปนสมาชิก  สสอค.  สส.ชสอ. 

                        ยินยอมใหหักสงชําระเงินสงเคราะหลวงหนาของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพย- 

                        ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  

                        (สส.ชสอ.)       

4.  หากสมาชิกรายใดไมแจงความประสงคตามขอ 1  หรอืขอ 2 ขางตน  สหกรณฯจะดําเนินการโอนเงินปนผล-เฉล่ียคืน  

      เขาบัญชีเงินฝากท่ีทางราชการจายเงินเดือน 

                  

            

ขอรบัหนังสือแจงความประสงครบัเงินปนผล-เฉลี่ยคืน  ไดที่สํานักงานสหกรณฯ  หรือพิมพไดจากเว็บไซตสหกรณฯ 

Website http//www.nktsc.org  หรอื สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาหนองคายเขต 1, 2, บึงกาฬ,  

 รายงานงบทดลอง ณ วันท่ี  29  กรกฎาคม  2558 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21  หรอืหนวยงานตนสังกดั 

- หมวดสินทรัพย      = 5,027,232,560.73  บาท - หมวดรายรบั     =          304,162,931.81  บาท       

- หมวดหน้ีสิน      = 2,332,564,643.75  บาท - หมวดรายจาย    =          123,832,649.34  บาท 

- หมวดทุน       = 2,508,035,696.08  บาท      รายรับเกินรายจาย    =          180,330,282.47  บาท 

เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทสิน้เดอืนกรกฎาคม 2558 จํานวน 2,662 บัญชี เปนเงิน 424,735,953.10  บาท 

         สมาชิกสหกรณ        สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ  

       - เงินฝากออมทรัพย 1.50%    =  14,564,827.14  บาท               -  เงินฝากออมทรัพย 1.50%            =          89,083.62  บาท              

       - เงินฝากออมทรัพยATM 1.50% =     3,646,382.59 บาท                   - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00%   = 147,976,508.33  บาท 

       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00% = 256,718,812.14 บาท        

- เงินฝากประจํา 12  เดือน 4.75% =    1,740,339.28 บาท          

 การจายเงินสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนกรกฎาคม 2558   รายละเอยีดดังน้ี   

-  สมาชกิถึงแกกรรม จํานวน 1 ราย      เปนเงิน        268,000.-บาท  

-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน  426 คน   เปนเงิน          21,300.-บาท 

                รวมเปนเงิน        289,300.- บาท   
 

                                                                                       อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

               เงินฝากออมทรัพย      รอยละ   1.50  ตอป                เงินฝากออมทรัพย  ATM   รอยละ   1.50  ตอป 

               เงินฝากออมทรัพยพิเศษ          รอยละ   4.00  ตอป                เงินฝากประจํา 12  เดือน รอยละ   4.75  ตอป  

                                                                    อัตราดอกเบ้ียเงินกูทุกประเภท  รอยละ  7.75  ตอป 


