
  
 

 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 56 ไดประชุม ครั้งที่  4/2559  เม่ือวันที่ 14  มกราคม 2559  มีมติที่ประชุมแจงใหสมาชิก 
ไดรับทราบ  และเรื่องอื่น ๆ ดังตอไปนี้   

ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 3/2559 
  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย สส. ชสอ. 
ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 3/2559  รับสมัครวันที่ 1 – 31 มกราคม 2559  จํานวนเงินสงเคราะห 4,840.- บาท 
(รวมคาสมัครและคาบํารุง)  คณะกรรมการดําเนินการมีมติเห็นชอบใหรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. เฉพาะประเภทสามัญ เทานั้น   
คุณสมบัติ ตามประกาศสมาคมฯ (สส.ชสอ.) www.fscct.or.th  ดังนี้ 

1. เปนสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด 
2. มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง   ณ  วันสมัคร 
3. อายุไมเกิน 58 ป (ตองเปนผูที่เกิดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2501 และ 2502 เปนตนไป) 

หลักฐาน  1)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ และสําเนาทะเบียนบาน 
                 2) ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันจากโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลของรัฐฉบับจริง 
                      (อายุไมเกิน 30 วัน ถึงวันที่สมัคร)  พรอมแนบแบบรายงานสุขภาพตนเอง 
                 3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูรับเงินสงเคราะห 
                 4) สําเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามที่กําหนด เชน ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล เปนตน 
 รายงานงบทดลอง ณ วันที่  30  ธันวาคม  2558 

- หมวดสินทรัพย      = 5,090,350,213.44  บาท - หมวดรายรับ     =            93,981,412.04  บาท       
- หมวดหนี้สิน      = 2,419,162,202.67  บาท - หมวดรายจาย    =  37,646,433.17  บาท 
- หมวดทุน       = 2,604,515,577.87  บาท      รายรับเกินรายจาย    =            56,334,978.87  บาท 

 

 การจายเงินสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนธันวาคม 2558   รายละเอียดดังนี้   
-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 1 ราย      เปนเงิน        250,000.-บาท 
-  การจายเงินสวัสดิการสมาชิก กรณีเกษียณอายุราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ป บริบูรณ 
    ยังคงเปนสมาชิกสหกรณ  จํานวน  3 ราย     เปนเงิน            37,200.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน  463 คน   เปนเงิน            23,150.-บาท 
          รวมเปนเงิน   310,350.-บาท 

 จํานวนสมาชิก   ส้ินเดือน ธ.ค. 2558  จํานวน 6,030  คน   จํานวนสมาชิกสมทบ  ส้ินเดือน ธ.ค. 2558  จํานวน 285 คน 

ปรับเกณฑการขอกูเงินสามัญใหม  เฉพาะเร่ืองการชําระหน้ีงวดรายเดือน หลักเกณฑอื่นคงเดิม 
     จากเดิม  ชําระหนี้งวดรายเดือนมาแลว  12  งวด  ปรับใหมเปนชําระหนี้งวดรายเดือนมาแลว   10  งวด                     
                     เริ่มเดือนมกราคม 2559  เปนตนไป 
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 หลักประกันเงินกูสามัญ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 5/2555  วันที่ 23 ม.ค.2555  ประกาศเม่ือวันที่ 3 ก.พ. 2555 
        1. วงเงินกูไมเกิน 1,500,000.-บาท  ใหมีหลักประกัน 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   

 กําหนดปฏิทินสงเอกสารคําขอกู และอื่น ๆ 
 สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ไดกําหนดปฏิทินการสงเอกสารเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมประจําเดือน จะรับ 
เอกสารไมเกินวันที่ 24 ของเดือนถาตรงกับวันหยุดใหเลื่อนขึ้น  และจะไดรับพิจารณาอนุมัตใินเดือนถัดไป    
 ตารางการสงคําขอกูเงินสามัญ  และคําขอกูเงินฉุกเฉินกระแสรายวัน   ดังนี้  
 

ว.ด.ป. 
สงเอกสาร 

วันจายเงินกู  
หมายเหตุ 

ว.ด.ป. 
สงเอกสาร 

วันจายเงินกู  
หมายเหตุ 

24 ธ.ค. 2558 
22 ม.ค. 2559 
24 ก.พ. 2559 
24 มี.ค. 2559 
22 เม.ย. 2559 

 

29 ม.ค. 2559 
29 ก.พ. 2559 
31 มี.ค. 2559 
29 เม.ย. 2559 
31 พ.ค. 2559 

 

จายสามัญ  1  รอบ 
 
 

 24 พ.ค. 2559 
24 มิ.ย. 2559 
22 ก.ค. 2559 
24 ส.ค. 2559 
23 ก.ย. 2559 
21 ต.ค. 2559 

30 มิ.ย. 2559 
29 ก.ค. 2559 
31 ส.ค. 2559 
30 ก.ย. 2559 
31 ต.ค. 2559 

กรรมการชุดใหม 

จายสามัญ  1  รอบ 
 
 

 

 


