คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด ไดประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 มีมติ
ที่ประชุมแจงใหสมาชิกไดรบั ทราบ ดังตอไปนี้
จํานวนสมาชิก สิ้นเดือน เม.ย. 2555 จํานวน 5,490 คน จํานวนสมาชิกสมทบ สิ้นเดือน เม.ย. 2555 จํานวน 201 คน
รายงานกิจการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2555
- หมวดสินทรัพย
- หมวดหนี้สิน
- หมวดทุน

=
=
=

2,658,426,322.81 บาท
711,112,981.57 บาท
1,877,495,029.03 บาท

- หมวดรายรับ
- หมวดรายจาย
รายรับเกินรายจาย

=
=
=

95,243,581.36 บาท
25,425,269.15 บาท
69,818,312.21 บาท

 การจายเงินสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนเมษายน 2555
- สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 2 ราย
- เปนสมาชิก 10 ปขึ้นไป และขอลาออกจากสหกรณ ปละ 100.- บาท จํานวน 3 คน
- กรณีลาออกจากราชการตามมาตรการ ปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ
(โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) จํานวน 1 คน
- เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท) จํานวน 474 คน

เปนเงิน
เปนเงิน

600,000.-บาท
5,400.-บาท

เปนเงิน
เปนเงิน
รวม

4,800.-บาท
23,700.-บาท
633,900.- บาท

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)
ดวยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย ไดกําหนดปฏิทินการรับสมัครสมาชิก สสอค.
ป 2555 ประจําเดือนมิถุนายน 2555 ดังตอไปนี้
ศูนยฯ สงเงิน

อัตราเงิน
ระยะเวลารับสมัคร ศูนยฯ ตรวจสอบ
สสอค.ประชุม สงเคราะหลวงหนา รับสิทธิตามขอบังคับ สงเคราะห
ลวงหนา
คุณสมบัติสมาชิก ใหความเห็นชอบ
ให สสอค.
(นับถึง ธ.ค.ของทุกป)

1 - 15 มิ.ย. 55

16 – 25 มิ.ย. 55

25 มิ.ย. 55

26- 30 ก.ค. 55

1 ส.ค. 55

2,000

จํานวนอายุ
ไมเกิน 50 ป

คุณสมบัติ
เอกสารหลักฐาน
เปนผูบรรลุนิติภาวะ
สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด
สําเนาทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ
ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)
มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ณ วันสมัคร
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน-ทะเบียนบานผูรับผลประโยชน
สถานที่รับสมัคร
ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง จากสถานพยาบาลของรัฐ
ณ ศูนยประสานงาน สสอค. สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด 143 ถ.ประจักษ อ.เมือง จ.หนองคาย วัน เวลาราชการ

2
ประกาศหลักเกณฑการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพย –
แหงประเทศไทย สส.ชสอ. รอบที่ 3/2555
ดวยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย ไดประกาศหลักเกณฑการรับ
สมัครสมาชิกสมาคมฯ สส.ชสอ. รอบที่ 3/2555 ยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานดวยตนเองที่สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด ระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2555 อายุไมเกิน 55 ป (ตองเปนผูที่เกิดตั้งแต วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500
เปนตนไป) ชําระคาสมัคร 20 บาท คาบํารุงรายป 20 บาท เงินสงเคราะหลว งหนา 1,500 บาท อนุมัติการเปนสมาชิกและมีผลสมบูรณ
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ใบสมัคร ขอรับไดที่สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด หรือ ดาวนโหลดจาก http://fsct.ifsct.net

โครงการประกันสินเชื่อแบบกลุมเพื่อสหกรณ (แบบทุนประกันลดลง) ระยะเวลาเอาประกัน 5 ป
สหกรณฯ ไดมีการจัดทําประกันชีวิตกลุม แบบคุมครองสินเชื่อ สําหรับผูกูเงินสามัญเกิน 1,500,000.- บาท ระยะเวลาเอา
ประกันขั้นต่ํา 5 ป กับ บริษัทอเมริกันอินเตอรแนชชันแนลแอสชัวรันส จํากัด เพื่อแบงเบาภาระใหกับผูค้ําประกัน การชําระเบี้ย
ประกันของผูกู อายุ 46 - 50 ป แยกชาย หญิง ตามวงเงินประกัน ดังนี้
หญิง 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 ชาย
600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000
10,770 46
15,366 17,927 20,488 23,049
9,693
25,610
8,616
7,539
6,462
46
11,740 47
16,500 19,250 22,000 24,750
27,500
9,392 10,566
8,218
7,044
47
12,890 48
17,760 20,720 23,680 26,640
29,600
9,023 10,312 11,601
7,734
48
14,270 49
19,158 22,351 25,544 28,737
31,930
9,989 11,416 12,843
8,562
49
15,890 50
20,712 24,164 27,616 31,068
34,520
9,534 11,123 12,712 14,301
50
 สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดจากกรรมการประจําเขต และสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด ในเวลาทําการ 

การกูเงินสามัญตองมีหนังสือรับรองจากสํานักงานบังคับคดี
คณะกรรมการดําเนินการมีมติ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ใหเพิ่มเติมเอกสารประกอบคําขอกูเงินสามัญ คือหนังสือรับรอง
วาไมเปนบุคคลลมละลายจากสํานักงานบังคับคดี เพื่อปองกันมิใหบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลายแลว มาขอกูเงินสามัญจาก
สหกรณ โดยเจาหนาที่สหกรณจะตรวจสอบจากเว็บไซตของกรมบังคับคดี มีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

กําหนดหลักเกณฑพิเศษเฉพาะกิจ การใหเงินกูสามัญเพื่อการศึกษา
คณะกรรมการดําเนินการมีมติ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบใหปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑพิเศษเฉพาะกิจ
การใหเงินกูเงินสามัญเพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนรายจายเกี่ยวกับการศึกษาของตนเอง คูสมรส หรือบุตร ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2555 และไดมอบหมายใหคณะกรรมการอํานวยการ กําหนดหลักเกณฑ และประกาศใหสมาชิกทราบ และขอเชิญชวนให
สมาชิกใชบริการ ดังนี้
1. เปดรับคําขอกู และจายทุกวันทําการ ระหวางวันที่ 1 – 28 มิถุนายน 2555 เวนวันหยุดราชการ
2. กําหนดหลักเกณฑพิเศษเฉพาะกิจ เงินกูเพื่อการศึกษาตนเอง คูสมรส หรือบุตร กรณีมีหนี้เดิมใหชําระมาแลว
ไมนอยกวา 3 เดือนขึ้นไป
3. หลักเกณฑอนื่ เอกสารประกอบคําขอกู วงเงินใหกู งวดสงคืน หลักประกัน สิทธิการค้ําประกัน ถือใชตามประกาศ
หลักเกณฑเดิมที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดไวตามประกาศสหกรณฯ ฉบับลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2555
4. การกูเงินสามัญตามวัตถุประสงคอื่น กรณีมีหนี้เดิมใหชําระมาแลวไมนอยกวา 6 เดือนขึ้นไป
5. การกูเงินสามัญโดยใชหุนค้ําประกัน กรณีมีหนี้เดิมใหชําระมาแลวไมนอยกวา 1 เดือนขึ้นไป ตามประกาศหลักเกณฑเดิม

