
  
 

 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 56 ไดประชุม ครั้งที่  7/2559  เม่ือวันที่ 14  มีนาคม 2559  มีมติที่ประชุมที่เปนสาระสําคัญ 
จะแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  และเรื่องอื่น ๆ ดังตอไปนี้   
 
 

         ขาวด ี       สหกรณฯ ปรับเกณฑการขอกูเงินสามัญใหม 
  สหกรณฯ  ไดปรับเกณฑการขอกูเงินสามัญใหม  เริ่ม 1 มีนาคม 2559  เปนตนไป 
        รายละเอียดตามประกาศสหกรณ  สามารถดูได จากเว็ปไซตสหกรณ  http://www.nktsc.org   มีสาระสําคัญ 
        ที่นาสนใจสรุปได  ดังนี ้
 

      ระยะเวลาใหกู         
                             จากเดิม  ชําระหนี้งวดรายเดือนมาแลว  10  งวด      ปรับใหมเปน     ชําระหนี้งวดรายเดือนมาแลว   8  งวด 
 

       วงเงินอนุมัติไมเกิน 1,500,000.- บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน)   
  -  ไมคางชําระหนีง้วดรายเดือน  และมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชําระหนี้แลวไมนอยกวารอยละ 10  
  -  ไมคางชําระหนีง้วดรายเดือน  และมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชําระหนี้แลวต่ํากวารอยละ 10  ไดอนุมัตใิห 
      ไมเกินวงเงินกูสัญญาเดิม   
       วงเงินอนุมัติเกิน 1,500,000.- บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน)   
  -  ไมคางชําระหนีง้วดรายเดือน  และมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชําระหนี้แลวไมนอยกวารอยละ 15 
  -  ไมคางชําระหนีง้วดรายเดือน  และมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชําระหนี้แลวต่ํากวารอยละ 15  ไดอนุมัตใิห 
      ไมเกินวงเงินกูสัญญาเดิม   
        สําหรับผูกูอายุตัว 58  ปขึ้นไป วงเงินอนุมัติไมเกินหน่ึงลานหาแสนบาท  
  - เงินไดรายเดือนใหใชเงินเดือนอยางเดียว  ไมรวมเงินคาตอบแทนหรือเงินวิทยฐานะ หรือรายไดอื่น 
  - เงินไดรายเดือนใหใชเงินเดือนอยางเดียว  และมีเงินเดือนเหลือสุทธิหลงัจากหักชําระหนีแ้ลวมีเงินเดือนคงเหลือ 
    รอยละ 10 ขึ้นไป  
  - กรณผูีที่กูธนาคารออมสินใหหักเงินงวดที่สงธนาคารออมสินกอน คอยใชเงินที่เหลือมาคํานวณ                                                    
       สมาชิกที่ไดรับอนุมัติเงินกูเกิน 1,500,000.- บาท (หน่ึงลานหาแสนบาทถวน) 
  ใช สสอค. และหรือ สส.ชสอ. เปนหลักประกันเงินกูตองยินยอมใหสหกรณฯ หักเงินปนผล เฉลี่ยคืนประจําปไว   
        เปนคาสงเคราะหลวงหนาเพื่อนําสง สสอค. และหรือ สส.ชสอ. ตอไป 
  - สิทธิ์การค้ําประกัน  สมาชิก 1 คน  มีสิทธิ์ค้ําประกันได 5 สัญญา 
  - เม่ือครบ 240 งวด (20 ป)  หรือครบอายุตัว 75 ป ยอดเงินกูยังชําระไมหมดใหชําระตอไป 
    ดวยยอดเงินงวดเดิมจนกวายอดเงินกูคงเหลือจะหมด  
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  สหกรณฯ กําหนดปฏิทินการสงเอกสาร  การประชุมคณะกรรมการเงินกู  และวันจายเงินกู 
 

 สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ไดกําหนดปฏิทินการสงเอกสารเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมประจําเดือน จะรับ 
เอกสารไมเกินวันที่ 7 ของเดือนถาตรงกับวันหยุดใหเลื่อนขึ้น  จายเงินกูสามัญวันทําการสุดทายของเดือน   
 

ว.ด.ป. 
สงเอกสาร 

 
วันประชุม 

 
วันจายเงินกู 

 
หมายเหตุ 

7  มี.ค. 2559 
7 เม.ย. 2559 
6 พ.ค. 2559 
7 มิ.ย. 2559 
7 ก.ค. 2559 
5 ส.ค. 2559 
7 ก.ย. 2559 
7 ต.ค. 2559 

 

11 มี.ค. 2559 
11 เม.ย. 2559 
12 พ.ค. 2559 
13 มิ.ย. 2559 
13 ก.ค. 2559 
10 ส.ค. 2559 
12 ก.ย. 2559 
12 ต.ค. 2559 

 

31 มี.ค. 2559 
29 เม.ย. 2559 
31 พ.ค. 2559 
30 มิ.ย. 2559 
29 ก.ค. 2559 
31 ส.ค. 2559 
30 ก.ย. 2559 
31 ต.ค. 2559 

 

จายสามัญ  1  รอบ 
 
 

 

รายงานงบทดลอง ณ วันที่  29  กุมภาพันธ  2559 
- หมวดสินทรัพย      = 5,148,675,649.65  บาท - หมวดรายรับ     =          156,716,618.28  บาท       
- หมวดหนี้สิน      = 2,397,136,558.41  บาท - หมวดรายจาย    =  58,809,236.19  บาท 
- หมวดทุน       = 2,640,043,362.87  บาท      รายรับเกินรายจาย    =            97,907,382.09  บาท 

 การจายเงินสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2559   รายละเอียดดังนี้   
-  การจายเงินสวัสดกิารสมาชิก เนื่องจากเปนสมาชิก 10 ปขึ้นไป และขอลาออก 
    จากสหกรณ  จํานวน  2 ราย       เปนเงิน              2,600.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน  532 คน   เปนเงิน            26,600.-บาท 
-  การจายเงินสวัสดิการสมาชิก กรณปีระสบอุบัติเหตุ  จํานวน  3 ราย   เปนเงิน              6,000.-บาท 
          รวมเปนเงิน     35,200.-บาท 

จํานวนสมาชิก   ส้ินเดือน ก.พ. 2559  จํานวน 6,016  คน   จํานวนสมาชิกสมทบ  ส้ินเดือน ก.พ. 2559  จํานวน 298 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 

 
   


