
  

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด ไดประชุมเม่ือวันท่ี 17  มกราคม  2556  มีมติ 
ท่ีประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้   
 

จํานวนสมาชิก   สิ้นเดือน  ธ.ค. 2555  จํานวน 5,664 คน  จํานวนสมาชิกสมทบ  สิ้นเดือน  ธ.ค. 2555  จํานวน 204 คน 
 เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทสิ้นเดือนธันวาคม 2555 จํานวน 2,150  บัญชี เปนเงิน 348,763,220.86  บาท 

         สมาชิกสหกรณ        สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
       - เงินฝากออมทรัพย 1% =  16,492,446.83  บาท                - เงินฝากออมทรัพย 1%  =  163,592.32  บาท              
       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 3.50% = 222,868,083.95 บาท       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 3.50% = 102,503,905.60 บาท 

- เงินฝากประจํา 12  เดือน 3.25% = 1,975,036.77  บาท          
       - เงินฝากออมทรัพยATM 1% = 4,760,155.39  บาท             
ประกาศสหกรณฯ  เร่ือง  อัตราดอกเบ้ียเงนิฝาก  ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556  เปนตนไป 

เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะของตลาดการเงนิและเพ่ือใหการบริหารการเงนิของสหกรณฯ มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  จึงใหเพ่ิม 
อัตราดอกเบ้ียเงนิฝาก ดังน้ี 
 เงินฝากออมทรพัย รอยละ   1.50  ตอป  เงินฝากออมทรพัย  ATM   รอยละ   1.50  ตอป 
 เงินฝากออมทรพัยพิเศษ รอยละ   4.00  ตอป  เงินฝากประจาํ 12  เดือน รอยละ   3.75  ตอป 
 รายงานกิจการ ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2555 

- หมวดสินทรพัย      = 3,813,944,746.50  บาท - หมวดรายรับ     =           63,689,958.83  บาท       
- หมวดหน้ีสิน      = 1,739,048,396.63  บาท - หมวดรายจาย    = 27,740,852.72  บาท 
- หมวดทุน       = 2,032,052,492.16  บาท      รายรับเกินรายจาย    =            35,949,106.11  บาท 

 การจายเงนิสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนธันวาคม  2555 
-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 1 ราย      เปนเงิน       300,000.-บาท 
-  เปนสมาชิก 10 ปข้ึนไป และขอลาออกจากสหกรณ ปละ 100.- บาท จํานวน 1 คน  เปนเงิน           2,200.-บาท 
-  กรณีเกษียณอายุราชการ เนือ่งจากอายุครบ 60 ป บริบูรณยังคงเปนสมาชิก สหกรณ  
    จํานวน 1 คน         เปนเงิน          15,000.-บาท 
-  กรณีลาออกจากราชการตามมาตรการ ปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ  
(โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด)  จํานวน 2 คน      เปนเงิน           25,200.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 453 คน   เปนเงิน          22,650.-บาท 
-  กรณีประสบอุบัติเหตุ  กรณีทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จํานวน 1 คน    เปนเงิน          14,100.-บาท 
          รวม      379,150.- บาท  
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 เปดรับสมัครขาราชการบํานาญเขาเปนสมาชิกสหกรณ ประเภทสามัญ  

          คณะกรรมการดําเนินการ  มีมติเห็นชอบใหขาราชการบํานาญในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  สมัครเขาเปน 
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครหูนองคาย  จํากัด ประเภทสามัญ  เริ่มต้ังแต  วันท่ี 1 มกราคม  2556  เปนตนไป 
 

หลักเกณฑ  เงินกูสามัญฯ  ไมเกิน 3,000,000 บาท  ที่ควรทราบ 

วงเงินกู 
ไมเกิน 1,500,000.- บาท 

วงเงินกู 
เกิน 1,500,000 – 3,000,000. บาท 

 
หมายเหตุ 

หลักประกัน 
1.  เงินคาหุนท่ีมี 
2.  เงิน สสค. 
3.  เงินสวัสดิการของสหกรณ 
4.  บุคคลคํ้าประกัน  5  คน 

หลักประกัน 
1.  เงินคาหุนท่ีมี 
2.  เงิน สสค. 
3.  เงินสวัสดิการของสหกรณ 
4.  บุคคลคํ้าประกัน  5  คน 
5.  เปนสมาชิก สสอค.  และ/หรือ 
6.  เปนสมาชิก สส. ชสอ. และ/หรือ 
7. ประกันชีวิตกับ  บริษัท   
     ตามระยะเวลาคุมครองสัญญา 
     กูเงินสามัญ ไมตํ่ากวา 5 ป   
 

 
- หลักประกันตาม ขอ 5, 6, 7 ใหสมาชิกเลือกตัดสินใจ 
   ใชอยางใดอยางหน่ึง หรอืท้ังหมด (ขอ 5 + 6 + 7) ตาม 
    วงเงินกูท่ีอนุมัติ เนื่องจากวงเงินถือใชเปนหลักประกัน ดังน้ี 
         สสอค.         =   600,000.- บาท 
         สส.ชสอ.     =   600,000.- บาท 
     ข้ึนอยูกบัวงเงินกูของสมาชิกแตละราย เชน 
วงเงิน  =  3,000,000.- บาท 
หลักประกัน  =  ขอ (1 + 2 + 3 + 4) + 5 + 6 + 7 
หรือ  ขอ (1+ 2 + 3 + 4) + 7  เวน ขอ 5, 6 ก็ได 
วงเงินกู  =  2,000,000.- บาท 
หลักประกัน  =  ขอ (1 + 2 + 3 + 4) +5 หรือ 6 
*อยางใดอยางหน่ึง โดยไมตองทําประกัน จากบริษัท  

 

ปฏิทินการสงเอกสาร  การประชุมกรรมการเงินกู  และวันจายเงินกู  ประจําป  2556 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 ว.ด.ป. 

สงเอกสาร วันประชุม วันจายเงินกู 

ว.ด.ป. 
สงเอกสาร วันประชุม วันจายเงินกู 

 

หมายเหตุ 

25 ม.ค. 56 
22 ก.พ. 56 
22 มี.ค. 56 
22 เม.ย. 56 
23 พ.ค. 56 
21 มิ.ย. 56 
24 ก.ค. 56 
23 ส.ค. 56 
24 ก.ย. 56 

7 ก.พ. 56 
7 มี.ค. 56 
4 เม.ย. 56 
7 พ.ค. 56 
6 มิ.ย. 56 
5 ก.ค. 56 
6 ส.ค. 56 

 

15 ก.พ. 56 
15 มี.ค. 56 
12 เม.ย. 56 
15 พ.ค. 56 
14 มิ.ย. 56 
15 ก.ค. 56 
15 ส.ค. 56 

 

7 ก.พ. 56 
7 มี.ค. 56 
4 เม.ย. 56 
7 พ.ค. 56 
6 มิ.ย. 56 
5 ก.ค. 56 
6 ส.ค. 56 

 

18 ก.พ. 56 
18 มี.ค. 56 
19 เม.ย. 56 
17 พ.ค. 56 
18 มิ.ย. 56 
18 ก.ค. 56 
19 ส.ค. 56 
20 ก.ย. 56 
21 ต.ค. 56 

28 ก.พ. 56 
29 มี.ค. 56 
30 เม.ย. 56 
31 พ.ค. 56 
28 มิ.ย. 56 
31 ก.ค. 56 
30 ส.ค. 56 
30 ก.ย. 56 
31 ต.ค. 56 

จายเงินสามัญ  2  รอบ 
จายเงินสามัญ  2  รอบ 
จายเงินสามัญ  2  รอบ 
จายเงินสามัญ  2  รอบ 
จายเงินสามัญ  2  รอบ 
จายเงินสามัญ  2  รอบ 
จายเงินสามัญ  2  รอบ 
จายเงินสามัญ  1  รอบ 

จายเงินสามัญ  1  รอบ 
 

หมายเหตุ 

1. กําหนดประชุมเวลา  16.30 น. เปนตนไป 

2. สถานที่ประชุม  ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด 


