
 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด ไดประชุมเม่ือวันท่ี 14  มิถุนายน 2555  มีมติ 
ท่ีประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้   
จํานวนสมาชิก   สิ้นเดือน  พ.ค. 2555  จํานวน 5,492 คน  จํานวนสมาชิกสมทบ  สิ้นเดือน พ.ค. 2555  จํานวน 202 คน 
รายงานกิจการ ณ วันท่ี  31  พฤษภาคม  2555 

- หมวดสินทรพัย      = 2,780,919,270.23  บาท - หมวดรายรับ     =          112,006,053.43  บาท       
- หมวดหน้ีสิน      =    801,472,850.23  บาท - หมวดรายจาย    = 29,123,925.46  บาท 
- หมวดทุน       = 1,896,564,292.03  บาท      รายรับเกินรายจาย    =            82,882,127.97  บาท 

 การจายเงนิสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนพฤษภาคม  2555 
-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 4 ราย      เปนเงิน       871,000.-บาท 
-  เปนสมาชิก 10 ปข้ึนไป และขอลาออกจากสหกรณ ปละ 100.- บาท จํานวน 2 คน  เปนเงิน           5,300.-บาท 
-  กรณีลาออกจากราชการตามมาตรการ ปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ  
(โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด)  จํานวน 1 คน      เปนเงิน            4,800.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 470 คน   เปนเงิน         23,500.-บาท 
          รวม      904,600.- บาท  

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)  
 ดวยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย ไดกําหนดปฏิทินการรับสมัครสมาชิก สสอค.  
ป 2555  ประจําเดือนกรกฎาคม  2555  ดังตอไปนี้ 
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จํานวนอายุ 

1 -  15 ก.ค. 55 16 – 25 ก.ค. 55 25 ก.ค. 55 26- 30 ส.ค. 55 1 ก.ย. 55 1,600 ไมเกิน 50 ป 

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

 



2 
 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)  เปนกรณีพิเศษ 
 ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ไดเปนศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณ-
ออมทรัพยครูไทย (สสอค.)  ขอประชาสัมพันธประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ ประเภทสามัญและประเภทสมทบ  
(เฉพาะคูสมรสสมาชิกประเภทสามัญ) เปนกรณีพิเศษ  จํากัดอายุไมเกิน 60 ป  รายละเอียดดังน้ี 
1. ประเภทและคุณสมบัติผูสมัครเขาเปนสมาชิก 
     1.1 สมาชิกประเภทสามัญ 
           (1) เปนสมาชิก ประเภทสามัญ ของสหกรณออมทรัพยในสังกัด  หรือในกํากับกระทรวงศึกษาธิการ 
           (2) อายุไมเกิน 60 ป นับตามปปฏิทิน (เกิดไมเกินป พ.ศ. 2495) 
     1.2 สมาชิกประเภทสมทบ 
           (1) เปนคูสมรสของสมาชิก  ประเภทสามัญ  และ         (2) อายุไมเกิน 60 ป นับตามปปฏิทิน (เกิดไมเกินป พ.ศ. 2495) 
2. หลักฐานการสมัครเขาเปนสมาชิก 
    2.1 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ  หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน              2.2 สําเนาทะเบียนบาน  2  ฉบับ 
    2.3 สําเนาใบสําคัญทะเบียนสมรส (ถามี) สําหรับผูท่ีขอใชคํานําหนานาม “นางสาว” และใชนามสกุลเดิม ตองแนบแบบ คร. 2 
          ท่ีบงช้ีถึงการใช “นางสาว” ใชนามสกุลเดิม  จากนายทะเบียนทองถิ่นแนบมาดวย จํานวน 2 ฉบับ 
    2.4 สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือ – สกุล  จํานวน 2 ฉบับ (ถามี)                            
    2.5 ใบรับรองแพทยฉบับจริง มีอายุไมเกิน 30 วัน 
3. การรับสมัคร  กําหนดยื่นใบสมัครไดต้ังแต วันที่ 15 มิถุนายน ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2555 การกําหนดการรับสมัครและสถานท่ี 
    รับสมัคร เปน 2 กลุม ดังน้ี 
    3.1 สมาชิกสหกรณ และคูสมรส  สังกัดสหกรณ ท่ีเปนศูนยประสานงาน สสอค. แลว ยื่นใบสมัครไดท่ีศูนยประสานงาน สสอค. 
          สหกรณ น้ัน ๆ 
    3.2 สมาชิกสหกรณ และคูสมรส  สังกัดสหกรณท่ีไมเปนศูนยประสานงาน สสอค. ยื่นสมัครตรงได 2 แหง ดังน้ี 
          (1) ช้ัน 4 อาคารชุมนุมสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย จํากัด  ตําบลบางสีทอง  อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  หรือ 
          (2) สํานักงานฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย สสอค. เลขท่ี 150  ถนนเจริญรัฐ  ตําบลนาอาน 
                อําเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย (อาคารดานหลังสหกรณออมทรัพยครเูลย จํากัด) 
    3.3 กําหนด อัตราคาสมัคร  คาบํารุงรายป และเงินสงเคราะหลวงหนา  ดังน้ี 
          (1) คาธรรมเนียมแรกเขา  จํานวน 20 บาท     (2) คาบํารุงรายป จํานวน 20 บาท     (3) เงินสงเคราะหลวงหนา จํานวน 4,000 บาท 
                *** รวมท้ังส้ิน  4,040  บาท  (สี่พันส่ีสิบบาทถวน)  
   3.4 คาธรรมเนียมแรกเขา คาบํารุงรายป และเงินสงเคราะหลวงหนา สําหรบัสมาชิกสมัครตรงตาม ขอ 3.2 (1) และ ขอ 3.2 (2) ตอง 
        ชําระเปนเงินสดเทาน้ัน เวนแตสมาชิกตาม ขอ 3.1 สหกรณตนสังกัดอาจกําหนดใหชําระเปนเงินสด หรือลงบัญชีกูแลวแตกรณี     
  3.5 สิทธิประโยชน ตามขอบังคับ ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2555  เปนตนไป    
       ปรับหลักเกณฑใหม  การใหเงินกูสามัญ  เร่ิมตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
          คณะกรรมการดําเนินการมีมติ  เมื่อวันท่ี 14 มถิุนายน 2555  เห็นชอบใหปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑพิเศษเฉพาะกิจ 
การใหเงินกูสามัญเพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิก เปดใหสมาชิกกูเงินสามัญทุกวัตถุประสงคต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
กรณีมีหนี้ใหชําระหน้ีมาแลว ไมนอยกวา 3 เดอืนข้ึนไป  สามารถยื่นคําขอกูเงินได  แบบรายวันทําการ หรอืแบบเขารอบจายรายเดือน  
 
 


