
  
 

 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 56 ไดประชุม ครั้งที่  5/2559  เม่ือวันที่ 12  กุมภาพันธ 2559  มีมติที่ประชุมแจงสาระสําคัญ 
ใหสมาชิกไดรับทราบ  และเรื่องอื่น ๆ ดังตอไปนี้   
 

                           ปรับเกณฑการขอกูเงินสามัญใหม  เฉพาะเร่ืองการชําระหน้ีงวดรายเดือน หลักเกณฑอื่นคงเดิม 
                          จากเดิม  ชําระหนี้งวดรายเดือนมาแลว  12  งวด      ปรับใหมเปน     ชําระหนี้งวดรายเดือนมาแลว   10  งวด                     
                                                                        เริ่มเดือนมกราคม 2559  เปนตนไป 
 

 
  สหกรณฯ กําหนดปฏิทินสงเอกสารคําขอกู และอื่น  ๆ
 

 สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ไดกําหนดปฏิทินการสงเอกสารเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมประจําเดือน จะรับ 
เอกสารไมเกินวันที่ 24 ของเดือนถาตรงกับวันหยุดใหเลื่อนขึ้น  และจะไดรับพิจารณาอนุมัติในเดือนถัดไป    
 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 
 
 

 
 

  ขอความรวมมือสงคําขอกูฉุกเฉินทางไปรษณีย EMS   
 

 ตามที่ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ไดสงคําขอกูเงินฉุกเฉินทางโทรสาร  ระหวางวันที ่1–7  
ของทุกเดือน  ประสบปญหาเอกสารไมชัดเจนและตองสงหลายครั้ง  ดังนั้น เพื่อความสะดวก  เอกสารสมบูรณ  จึงขอความรวมมือ 
ใหสมาชิกดําเนินการ  สงทางไปรษณีย EMS ไปที่ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด เลขที่ 143  ถนนประจักษ   
ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  4 3 0 0 0  ดังนี ้
 1.  กรอกคําขอกูเงินฉุกเฉินใหสมบูรณ  เชน  จํานวนเงินที่ขอกู   เลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชน หรือ เลขที่บัตรขาราชการ   
เลขที่บัญชีในการโอนเงิน  ลงลายมือช่ือรับเงินชองโอนเงินเขาบัญชี   มีพยานลงลายมือช่ือใหครบ 
 2.  รายการหักเงิน  ณ ที่จายยอนหลังหนึ่งเดือน (สลิปเงินเดือน)  รับรองเอกสารลงนามโดยผูบังคับบัญชาของสวนราชการ 
ผูเบิกจายเงินเดือน  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย   
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 ประกาศหลักเกณฑการขออุทธรณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ (สสอค.) 
 

  ดวยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย  สสอค.  ไดประกาศหลักเกณฑการ 
ขอคืนสภาพสมาชิกกรณีพนระยะเวลาอุทธรณตาม ขอ 15  แหงขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหภายในกําหนดไมเกิน 2 ป   
ขอคืนสภาพสมาชิกโดยกระบวนการสมัครเขาใหม  สรุปสาระสําคัญ  ดังนี ้
  การย่ืนเรื่อง  สมาชิกทุกรายที่ประสงคจะขอคืนสภาพสมาชิกตองยื่นคําขอตามแบบที่สมาคมกําหนด 
ณ ศูนยประสานงานสหกรณที่ตนสังกัด  หรือสํานักงาน  สสอค. สําหรับสมาชิกประเภทรับตรง  หรือ สมาคามวิชาชีพของตน 
สําหรับสมาชิกสมทบกลุมวิชาชีพ  พรอมเงินสงเคราะหยอนหลังในปที่ขาดสง  ไดแก ป 2557 และหรือ 2558  กับเงินสงเคราะห 
ลวงหนาสําหรับปบัญชี 2559 ดวย 
  1.  ใบสมัคร  และ     2.  หนังสือแสดงเจตนาระบุผูรับเงินสงเคราะห 
  3.  ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐ  4.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  5.  เงินคาสมัคร 20 บาท  คาบํารุงรายป 40 บาท  เงินสงเคราะห ป 2559  จํานวน 4,800.- บาท 
  6.  เงินสงเคราะหยอนหลัง รวมคาบํารุงรายป  ตามรายละเอียด  ดังนี ้

กลุม ปที่ขาดสง... ปบัญชี 2557 ปบัญชี 2558 ปบัญชี 2559 รวมเปนเงิน 
ที่จายทั้งส้ิน เงินสงเคราะห คาบํารุง เงินสงเคราะห คาบํารุง เงินสงเคราะห คาบํารุง 

2 ป 2557 + 2558 5,638.75 20 4,800 40 4,800 40 15,318.75 
1 ป 2558 - - 4,800 40 4,800 40 9,680.00 

 

รายงานงบทดลอง ณ วันที่  29  มกราคม  2559 
- หมวดสินทรัพย      = 5,119,382,733.83  บาท - หมวดรายรับ     =          124,785,102.78  บาท       
- หมวดหนี้สิน      = 2,412,254,816.30  บาท - หมวดรายจาย    =  48,959,270.65  บาท 
- หมวดทุน       = 2,621,203,877.87  บาท      รายรับเกินรายจาย    =            75,825,832.13  บาท 

 การจายเงินสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนมกราคม 2559   รายละเอียดดังนี้   
-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 3 ราย      เปนเงิน        900,000.-บาท 
-  การจายเงินสวัสดิการสมาชิก กรณีเกษียณอายุราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ป บริบูรณ 
    ยังคงเปนสมาชิกสหกรณ  จํานวน  1 ราย     เปนเงิน              4,200.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน  682 คน   เปนเงิน            34,100.-บาท 
          รวมเปนเงิน   938,300.-บาท 

จํานวนสมาชิก   ส้ินเดือน ม.ค. 2559  จํานวน 6,022  คน   จํานวนสมาชิกสมทบ  ส้ินเดือน ม.ค. 2559  จํานวน 292 คน 

 
เพื่อความสะดวกในการสงเงิน  ชําระหนี้กอนกําหนด  ซ้ือหุน  หรือ อ่ืน ๆ   สามารถใชบริการผานธนาคารตามหมายเลขบัญชี    
1.  ธนาคารกรุงไทย จํากัด  สาขาหนองคาย  ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ประเภทออมทรัพย  เลขที่  413-1-00127-6  หรือ    
2.  ธนาคารออมสิน  สาขาหนองคาย    ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด      ประเภทเผ่ือเรียก  เลขที่   050620387840       

-  กรุณา  Fax ใบโอนเงิน  ไปท่ีหมายเลข  0-4242-0746  พรอมระบุ ชื่อ- สกุล  สมาชิกสหกรณใหชัดเจน  เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน 
กรณีชําระหนี้คิดดอกเบี้ยเปนรายวัน    นับถึงวันท่ีเจาหนาท่ีไดรับหลักฐานการโอนเงิน 

 
   
 
 


