
  

 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 55 ไดประชุมเม่ือวันที่ 15  พฤษภาคม 2558  มีมติที่ประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  และ 
เรื่องอื่น ๆ ดังตอไปนี้   
 

 การสงคําขอกูฉุกเฉินโดยทางโทรสาร 
 ตามทีท่านสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ไดสงคําขอกูเงินฉุกเฉนิทางโทรสาร  ระหวางวันที่ 1–7  
ของทุกเดือน  ประสบปญหาเอกสารไมชัดเจนสงหลายครั้ง  ส้ินเปลืองคาใชจาย   เพื่อความสะดวก  ปลอดภัย  เอกสารสมบูรณ 
ขอใหทานดําเนินการ  ดังนี ้
 1.  กรอกคําขอกูเงินฉุกเฉินใหสมบูรณ  เชน  จํานวนเงินที่ขอกู   เลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชน หรือ เลขที่บัตรขาราชการ   
เลขที่บัญชีในการโอนเงิน  ลงลายมือช่ือรับเงินชองโอนเงินเขาบัญชี   มีพยานลงลายมือช่ือใหครบ 
 2.  รายการหักเงิน  ณ ที่จายยอนหลังหนึง่เดือน (สลิปเงินเดือน)  รับรองเอกสารลงนามโดยผูบังคับบัญชาของ 
สวนราชการผูเบิกจายเงินเดือน  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 เพื่อแกปญหาดังกลาว  ขอแนะนําสมาชิกเลือกปฏิบัติได 1 วิธ ี
 วิธีที่ 1  สงเอกสาร ขอ 1-2 ทางไปรษณียดวนพิเศษ กอนวันขอกู 3 วัน (เพื่อความปลอดภัย และไมลาชา) ถึง สหกรณ- 
ออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เลขที่ 143  ถนนประจักษ  อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  รหัสไปรษณีย  43000   หรือ 
 วิธีที่ 2  เปลี่ยนวิธีกูเงินฉุกเฉินแบบเดิม  เปน  กูเงินฉุกเฉินแบบกระแสรายวัน 
 1.  กรอกคําขอและหนังสือสัญญากูเงินฉุกเฉินกระแสรายวัน  และสัญญาค้ําประกัน ใหสมบูรณ  ทั้งผูกูและผูค้ําประกัน 
เชน จํานวนเงินที่ขอกู เลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชน หรือ เลขที่บัตรขาราชการ  เลขที่บัญชีในการโอนเงิน ลงลายมือช่ือใหครบถวน 
พรอมพยานลงลาย 
 2.  แนบสํานาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ เลขที่บัตรขาราชการ  และสําเนาทะเบียนบาน ทั้งผูกูและผูค้ําประกัน พรอม 
รับรองสําเนา 
 3. แนบรายการหักเงิน  ณ ที่จายยอนหลังหนึ่งเดือน (สลิปเงินเดือน)  รับรองเอกสารลงนามโดยผูบังคับบัญชาของ 
สวนราชการผูเบิกจายเงินเดือน  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 สงคําขอและสัญญากูเงินครัง้เดียวไปยังสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เลขที่ 143  ถนนประจักษ  อําเภอเมือง  
จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย 43000   ไมเกินวันที่ 24 ของเดือน  เพื่อพิจารณาคํานวณสิทธิ์กูเงิน  เม่ือไดรับอนุมัตจิาก
คณะกรรมการดําเนินการแลวผูกูสามารถรับเงินกูไดทุกวันโดยกดจากตู ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยใชบัตร ATM กรุงไทยที่ใชกด
เงินเดือนใชรหัสบัตรเดียวกัน สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่หนวย โทร. 042-411334 ตอ 103,104,105,106  
 หลักเกณฑใหเงินกูฉุกเฉินกระแสรายวัน  สิทธิกูของแตละคน 20 X ½  ของเงินเดือนสวนที่เหลือ หลังจากหักตามรายการ 
ของสหกรณ วงเงินไมเกิน 100,000 บาท ชําระคืนไมเกิน 24 งวด หลักประกันคือ หุน และบุคคลค้ําประกัน 1 คน  
การขอความอนุเคราะหกูเงินสามัญของสมาชิกผูรับบํานาญเพื่อนําไปชําระ กบข. สําหรับการใชสิทธิรับบํานาญ 
     และเลือกรับบํานาญ  (Undo)  
      คณะกรรมการมีมติใหกูเงินสามัญปกตติามระเบียบสหกรณ  
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ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ ประจําป 2558   
 สหกรณไดมอบทุนการศึกษาบตุรสมาชิกสหกรณ ประจําป 2558 จํานวน 500 ทุนๆละ 2,000 บาท เปนเงินหนึ่งลานบาทถวน 
 กําหนดคุณสมบัติ คือ ตองเปนบุตรสมาชิกสหกรณที่กําลังศึกษาอยู  มีความประพฤติเรียบรอย   
 การจัดสรรทุน  คณะกรรมการจัดสรรตามสัดสวนของจํานวนสมาชิกของแตละเขตพื้นที่การศึกษา  หรือหนวยงานการศึกษา 
ตามจํานวนสมาชิก ณ วันส้ินเดือนกันยายนของปที่แลว 
 การคัดเลือกบุตรสมาชิก  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน  และแจงเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานทางการศึกษา  
คัดเลือกบุตรสมาชิกในสังกัด สงสหกรณเพื่อประกาศรายช่ือผูที่ไดรับทุนการศึกษาตอไป  จํานวนทุนที่ไดรับในแตละสังกัด  ดังนี้
 เขต 1  จํานวน  160  ทุน       เขต 2  จํานวน  90 ทุน         เขต 3 (บึงกาฬ) จํานวน 175 ทุน     
 สพม. เขต 21   จํานวน 36 ทุน       เขต 4  จํานวน  39  ทุน 
 

 การถือหุน  ตามอัตราเงินเดือนของสมาชิก ดังนี้ 
เงินไดรายเดือน ถือหุนรายเดือน เงินไดรายเดือน ถือหุนรายเดือน 

ตั้งแต     4,100  -   6,100 
ตั้งแต     6,101  -   8,100 
ตั้งแต    8,101  -  10,100 
ตั้งแต    10,101  -  12,100  
ตั้งแต    12,101  -  14,100  
ตั้งแต    14,101  -  16,100  
ตั้งแต    16,101  -  18,100 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 

ตั้งแต    18,101  -  20,100  
ตั้งแต    20,101  -  22,100 
ตั้งแต    22,101  -  24,100 
ตั้งแต    24,101  -  26,100   
ตั้งแต    26,101  -  28,100   
ตั้งแต    28,101  -  30,100   

ตั้งแต    30,101  ขึ้นไป 

800 
900 

1,000 
1,100 
1,200 
1,300 
1,400 

 

ปฏิทินการสงเอกสาร   การประชุมคณะกรรมการเงินกู   และวันจายเงินกู 
ว.ด.ป. 

สงเอกสาร 
วันประชุม วันจายเงินกู หมายเหตุ 

24 ธ.ค. 2557 
23 ม.ค. 2558 
24 ก.พ. 2558 
24 มี.ค. 2558 
24 เม.ย. 2558 
22 พ.ค. 2558 
24 มิ.ย. 2558 
24 ก.ค. 2558 
24 ส.ค. 2558 
24 ก.ย. 2558 
22 ต.ค. 2558 

8 ม.ค. 2558 
10 ก.พ. 2558 
10 มี.ค. 2558 
10 เม.ย. 2558 
12 พ.ค. 2558 
9 มิ.ย. 2558 
9 ก.ค. 2558 

10 ส.ค. 2558 
10 ก.ย. 2558 
13 ต.ค. 2558 

กรรมการชุดใหม 

30 ม.ค. 2558 
27 ก.พ. 2558 
31 มี.ค. 2558 
30 เม.ย. 2558 
29 พ.ค. 2558 
30 มิ.ย. 2558 
29 ก.ค. 2558 
31 ส.ค. 2558 
30 ก.ย. 2558 
30 ต.ค. 2558 
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” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 

 


