
  

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด  ชุดที่ 55  ไดประชุมเม่ือวันที่ 13  กุมภาพันธ  2558  มีมต ิ
ที่ประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้   
 

 การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ  สสอค.  และสสชสอ. 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  มีมติเห็นชอบในการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ 
สงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย  สสอค.  และสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณ – 
ออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) ใหรับเฉพาะสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด เทานั้น 
เพื่อรักษาสิทธิประโยชน และการกูเงินจากสหกรณ 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประกาศรับสมัคร 
       สมาชิกรอบที่ 4/2558 ระหวางวันที่ 1-28 กุมภาพันธ  2558   
 ดวยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประกาศรับสมัคร 
สมาชิก รอบที่ 4/2558 ระหวางวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ  2558  จํานวนเงินสงเคราะหลวงหนา 4,840.- บาท (รวมคาสมัครและคาบํารุง) 
คณะกรรมการดําเนินการมีมติเห็นชอบใหรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. เฉพาะประเภทสามัญ เทานั้น  คุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เปนสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด 
2. มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง   ณ  วันสมัคร 
3. อายุไมเกิน 59 ป (ตองเปนผูที่เกิดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2499 เปนตนไป) 

 รายงานงบทดลอง ณ วันที่  31  มกราคม  2558 
- หมวดสินทรัพย      = 4,898,446,798.67  บาท - หมวดรายรับ     =          121,871,674.66  บาท       
- หมวดหนี้สิน      = 2,385,039,094.08  บาท - หมวดรายจาย    =  51,663,895.10  บาท 
- หมวดทุน       = 2,436,913,020.08  บาท      รายรับเกินรายจาย    =            70,207,779.56  บาท 

 การจายเงินสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2557   รวมเปนเงิน   1,223,050.- บาท  รายละเอียดดังนี ้  
-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 6 ราย      เปนเงิน     1,581,000.-บาท 
-  การจายเงินสวัสดิการเนื่องจากเปนสมาชิก 10 ปขึ้นไป และขอลาออกจากสหกรณ  
    จํานวน  1 ราย        เปนเงิน             1,400.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน  696 คน   เปนเงิน           34,800.-บาท 

เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทส้ินเดือนมกราคม 2558 จํานวน 2,627 บัญชี เปนเงิน 408,957,015.58  บาท 
         สมาชิกสหกรณ        สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
       - เงินฝากออมทรัพย 1.50%    =  15,991,159.07  บาท               - เงินฝากออมทรัพย 1.50%            =        108,616.05  บาท            
       - เงินฝากออมทรพัยพิเศษ 4.00% = 245,912,295.64 บาท       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00%   = 141,560,088.69  บาท 

- เงินฝากประจํา 12  เดือน 4.75% =    1,684,809.07 บาท          
       - เงินฝากออมทรัพยATM 1.50% =    3,700,047.06  บาท       
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การสงใบเสร็จรับเงินเบ้ียประกันภัย เพื่อประกอบการขอลดหยอนภาษี ประจําป 2557 
-  สมาชิกที่กูเงินสามัญเกิน 1.5 ลานบาท  ไดทําประกันชีวิตค้ําประกันเงินกูสามัญ ระยะเวลาเอาประกัน 10 ปขึ้นไป ที่จาย 
    เบี้ยประกันระหวาง ม.ค. – ธ.ค. 57   นําสําเนาใบเสร็จไปขอลดหยอนภาษี ประจําป 2557 ได  สหกรณไดสงสําเนาใบเสร็จ 
    รับเงินเบี้ยประกันทางไปรษณีย  สงสัยสอบถามเพิ่มเติมไดที่ น.ส.ศิริพร  งามชัด  เจาหนาที่ เอไอเอ  โทร  08-6450-9392 

 ประกาศยกเลิก และกําหนดถือใชแบบใหม  แบบคําขอกูเงินสามัญ  และ คําขอและหนังสือสัญญากูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
       กระแสรายวัน (ATM)  สัญญากู  และสัญญาค้ําประกันเงินกูสามัญ 

 ตามที่มีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557  ในสวนเกี่ยวกับ 
การค้ําประกัน  และจํานอง  ซ่ึงมีผลบงัคับใชตั้งแต วันที่ 12 กุมภาพันธ 2558  เปนตนไป   

        แบบเดิม    ถือใชถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 
       แบบใหม   ถือใชตั้งแตวันที่  12 กุมภาพันธ 2558  เปนตนไป  สมาชิกทานใดที่ประสงคจะขอกูเงินสามารถ 
       ขอรับคําขอฉบับใหมไดที่สํานักงานสหกรณฯ  หรือพิมพไดจากเว็บไซตสหกรณฯ   Website http//www.nktsc.org 
 หลักประกันเงินกูสามัญ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 5/2555  วันที่ 23 ม.ค.2555  ประกาศเม่ือวันที่ 3 ก.พ. 2555 
        1. วงเงินกูไมเกิน 1,500,000.-บาท  ใหมีหลักประกนั ดังนี ้
   1.1  หุนไมนอยกวา  20%  และ 
   1.2  สวัสดิการตามระเบียบสหกรณ  และ 
   1.3  เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด (ส.ส.ค.)  และ 
   1.4  บุคคลค้ําประกัน 
  วงเงินกู  ไมเกิน  100,000.- บาท             ตองมีผูค้ําประกัน  1  คน 
  วงเงินกู   เกิน  100,000 – 800,000          ผูค้ําประกัน           3  คน 
  วงเงินกู   เกิน  800,000 – 1,200,000       ผูค้ําประกัน           4  คน 
  วงเงินกู   เกิน 1,200,000 – 1,500,000     ผูค้ําประกัน           5  คน 
       2. วงเงินกูเกิน 1,500,000.-บาทขึ้นไป  ตองมีหลักประกันตาม ขอ 1 ทุกรายการ และหลักประกันอยางอื่นอีกตามที่คณะกรรมการ 
            กําหนด โดยมีวงเงินครอบคลุมจํานวนเงินที่กูจากสหกรณ และยกผลประโยชนใหสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด ดังนี้  
 2.1  เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย จํากัด (สสอค.)  วงเงินประกัน  
                     จํานวน 600,000.- บาท  และ/หรือ  
 2.2 เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.)  
                     วงเงินประกัน จํานวน 600,000.- บาท  และ/หรือ  
          2.3 วงเงินกูสวนที่เหลือใหจัดทําประกันสินเช่ือกับบริษัทประกันที่สหกรณไดจัดหา  และทําสัญญาไววงเงินประกันตาม 
                      จํานวนเงินกูที่เหลือจาก ขอ 2.1  และ 2.2  ระยะเวลากรมธรรมขั้นต่ํา 5 ป ขึ้นไป 
 2.4  กรณีผูกูเปนสมาชิกตาม ขอ 2.1  หรือ ขอ 2.2  ขอใดขอหนึ่ง  ใหจัดทําประกันสินเช่ือวงเงินกูสวนที่เหลือ  ระยะเวลา 

        กรมธรรมขั้นต่ํา 5 ป ขึ้นไป     
2.5  กรณีผูกูไมเปนสมาชิกตาม ขอ 2.1  และขอ 2.2  ใหจัดทําประกันสินเช่ือวงเงินกูสวนที่เหลือ  ระยะเวลากรมธรรมขั้นต่ํา  
        5 ป ขึ้นไป   
 


