
  

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด  ชุดที่ 55  ไดประชุมเม่ือวันที่ 13  มีนาคม 2558  มีมต ิ
ที่ประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้   
 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.) ประกาศการรับสมัครสมาชิก สําหรับป 
      บัญชี 2558   ตามประกาศ สสอค. ลําดับที่ 36/2558 ลว. 27 ก.พ. 58 และมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย- 
      ครูหนองคาย จํากัด คร้ังที่ 7/2558 วันที่ 13 มี.ค. 58 กําหนดหลักเกณฑ  ดังน้ี 
1. คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนสมาชิก 
    -  เปนสมาชิก  ประเภทสามัญ  ของสหกรณออมทรัพยที่ตนสังกัด  และอายไุมเกิน 50 ป  นับตามปปฏิทิน (ไมเกิดกอน ป 2508)  
2. หลักฐานการสมัครเขาเปนสมาชิก 
     (1)  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐหรือ สําเนาบัตรประชาชน,  และสําเนาทะเบียนบาน  จํานวนอยางละ 2 ฉบับ 
     (2)  สําเนาหนังสือสําคัญทะเบียนสมรส (ถามี) สําหรับผูที่ขอใชคํานําหนานาม “นางสาว” และใชนามสกุลเดิม 
          ตองแนบแบบ ค.ร. 2 ที่ทางราชการออกให จํานวน 2 ฉบับ  
     (3) สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือ – สกุล จํานวน 2 ฉบับ (ถามี)  
     (4) ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริงอายุไมเกิน 30 วัน จํานวน 1 ฉบับ  
3. การรับสมัคร 
     3.1  กําหนดระยะเวลายื่นใบสมัคร  และสถานที่รับสมัคร  ดังนี ้
            (1)  กําหนดชวงเวลารับสมัคร  ระหวางเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2558 
            (2)  สถานที่รับสมัคร   
     ศูนยประสานงาน สสอค. ณ สหกรณตนสังกัดของสมาชิก  ยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานตามแบบที่ สสอค.  กําหนด 
และชําระเงิน คาธรรมเนียมแรกเขา 20 บาท  คาบํารุง 40 บาท  และ เงินสงเคราะห (ลวงหนา) 4,800.- บาท  รวม  4,860.- บาท  
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประกาศรับสมัคร 
     สมาชิกรอบที่ 5/2558 เดือนมีนาคม 2558  และมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด 
     วันที่ 13 มี.ค. 58 รับสมัครเฉพาะประเภทสามัญ  
 สส.ชสอ. ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 5/2558 ระหวางวันที ่1–31 มี.ค.58  จํานวนเงินสงเคราะหลวงหนา  4,840.- บาท  
(รวมคาสมัครและคาบํารุง)  กําหนดหลักเกณฑ ตามหนังสือ สส.ชสอ. ว. 9/2558 ลว. 27 ก.พ. 58 ดังนี ้

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

     แบบฟอรมการสมัคร  สมาชิก  สส.ชสอ. 
       (1)  ใบสมัคร พรอมหนังสือแสดงเจตจํานงการมอบอํานาจผูรับเงินสงเคราะห 
       (2)  ขอรับแบบฟอรมใบสมัครที่สหกรณออมทรัพยตนสังกัด  หรือดาวนโหลดจาก www.fscct.or.th 
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     หลักฐาน  ประกอบการสมัคร สส.ชสอ. 
       1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ  จํานวน 2 ชุด 
       2.  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน 2 ชุด 
       3. ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันจากโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลของรัฐฉบับจริง (อายุไมเกิน 30 วัน ถึงวันสมัคร) 
            พรอมแบบรายงานสุขภาพตนเอง 
       4.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบานของผูรับเงินสงเคราะห  จํานวน 2 ชุด 
 รายงานงบทดลอง ณ วันที่  27  กุมภาพันธ  2558 

- หมวดสินทรัพย      = 4,970,181,245.02  บาท - หมวดรายรับ     =          149,946,287.36  บาท       
- หมวดหนี้สิน      = 2,425,246,972.01  บาท - หมวดรายจาย    =  61,597,674.36  บาท 
- หมวดทุน       = 2,448,616,010.08  บาท      รายรับเกินรายจาย    =            88,348,613.00  บาท 

 การจายเงินสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2558   รวมเปนเงิน  629,750.- บาท  รายละเอียดดังนี้   
-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 2 ราย      เปนเงิน        600,000.-บาท 
-  การจายเงินสวัสดิการเนื่องจากเปนสมาชิก 10 ปขึ้นไป และขอลาออกจากสหกรณ  
    จํานวน  1 ราย        เปนเงิน             1,100.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน  493 คน   เปนเงิน           24,650.-บาท 
-  การจายเงินสวัสดิการ กรณีประสบอุบัติเหต ุจํานวน 2 ราย   เปนเงิน             4,000.-บาท 

เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทส้ินเดือนกุมภาพันธ  2558 จํานวน 2,642 บัญชี เปนเงิน 409,359,951.29  บาท 
         สมาชิกสหกรณ        สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
       - เงินฝากออมทรัพย 1.50%    =  16,259,479.08  บาท               - เงินฝากออมทรัพย 1.50%            =        105,152.78  บาท            
       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00% = 253,650,934.56 บาท       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00%   = 133,963,088.69  บาท 

- เงินฝากประจํา 12  เดือน 4.75% =    1,684,624.99 บาท          
       - เงินฝากออมทรัพยATM 1.50% =    3,696,671.19  บาท       
 

 ประกาศยกเลิก และกําหนดถือใชแบบใหม  แบบคําขอกูเงินสามัญ  และ คําขอและหนังสือสัญญากูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
       กระแสรายวัน (ATM)  สัญญากู  และสัญญาค้ําประกันเงินกูสามัญ 

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

        แบบเดิม    ถือใชถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 
       แบบใหม   ถือใชตั้งแตวันที่  12 กุมภาพันธ 2558  เปนตนไป  สมาชิกทานใดที่ประสงคจะขอกูเงินสามารถ 
       ขอรับคําขอฉบับใหมไดที่สํานักงานสหกรณฯ  หรือพิมพไดจากเว็บไซตสหกรณฯ   Website http//www.nktsc.org 
 
 

                                                                  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
         เงินฝากออมทรัพย      รอยละ   1.50  ตอป เงินฝากออมทรัพย  ATM   รอยละ   1.50  ตอป 
         เงินฝากออมทรัพยพิเศษ    รอยละ   4.00  ตอป เงินฝากประจํา 12  เดือน รอยละ   4.75  ตอป 
                                         อัตราดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภท  รอยละ  7.75  ตอป 
 
 


