
  

 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 56 ไดประชุม ครั้งที่  11/2559  เม่ือวันที่ 14  มิถุนายน  2559  มีมติที่ประชุมที่เปนสาระสําคัญ 
จะแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  และเรื่องอื่น ๆ ดังตอไปนี้  
 

สส. ชสอ. ประกาศรับสมัครสมาชิก  รอบที่ 8/2559 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย ประกาศรับสมัครสมาชิก 
รอบที่ 8/2559  รับสมัครวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559  จํานวนเงินสงเคราะห 4,840.- บาท  (คาสมัคร 20.- บาท  คาบํารุง 20.- บาท และ 
เงินสงเคราะหลวงหนา  4,800.- บาท )  
คุณสมบัติ   1.  เปนสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณออมทรัพย  (ที่เปนสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย) 
     2.  มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ณ วันสมัคร 
     3.  อายุไมเกิน 58 ป (ตองเปนผูที่เกิด ตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2501 และ 2502 เปนตนไป) 
หลักฐาน     1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ  และ สําเนาทะเบียนบาน 
     2. เปนสมาชิกประเภทสามัญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหกลุมอาชีพยกเวนสมาชิกรับตรง 
     3. ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลของรัฐฉบับจริง  (อายุไมเกิน 30 วัน ถึงวันท่ีสมัคร)  
     4. แบบรายงานสุขภาพตนเอง 
     5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูรับเงินสงเคราะห 
     6. สําเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามที่กําหนด เชน ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล เปนตน 
     7. สําหรับผูที่ขอใชคํานําหนานาม “นางสาว” หรือใชนามสกุลเดิมตองแนบ แบบ ค.ร. 2 ที่ทางราชการออกให  
                       จํานวน 2 ฉบับ 
*** ขอรับแบบฟอรมใบสมัครที่สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด หรือ ดาวนโหลดจากเว็บไซต สส.ชสอ.  www.fscct.or.th*** 

 

รายงานงบฐานะการเงิน ณ วันที่  31 พฤษภาคม  2559 
- หมวดสินทรัพย      = 5,261,150,453.71  บาท - หมวดรายรับ     =          253,189,940.87  บาท       
- หมวดหนี้สิน      = 2,402,903,489.77  บาท - หมวดรายจาย    =  97,062,060.08  บาท 
- หมวดทุน       = 2,689,621,024.87  บาท      รายรับเกินรายจาย    =          156,127,880.79  บาท 
 

 การจายเงินสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนพฤษภาคม 2559   รายละเอียดดังนี้   
-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 4 ราย      เปนเงิน        1,200,000.-บาท 
- เปนสมาชิก 10 ปขึ้นไป และขอลาออกจากสหกรณ จํานวน 1 คน   เปนเงิน                     3,300.-บาท  
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน  537 คน   เปนเงิน                  26,850.-บาท 
          รวมเปนเงิน    1,230,150.-บาท 
 

จํานวนสมาชิก   ส้ินเดือน พ.ค. 2559  จํานวน 6,045  คน   จํานวนสมาชิกสมทบ  ส้ินเดือน พ.ค. 2559  จํานวน 304 คน 
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  ขอความรวมมือสงคําขอกูเงินฉุกเฉินทางไปรษณีย EMS   
 

 ตามที่ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ไดสงคําขอกูเงินฉุกเฉินทางโทรสาร  ระหวางวันที ่1–7  
ของทุกเดือน  ประสบปญหาเอกสารไมชัดเจนและตองจายเงินคาสงโทรสารหลายครั้ง ดังนั้น เพื่อลดคาใชจายและเอกสารสมบูรณ   
จึงขอความรวมมือใหสมาชิกดําเนินการ  สงคําขอกูเงินทางไปรษณีย EMS ไปที่ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  
เลขที่ 143  ถนนประจักษ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  4 3 0 0 0  กอนวันจายเงินอยางนอย 2 วันทําการ   
ประกอบดวย 
 1.  กรอกคําขอกูเงินฉุกเฉินใหสมบูรณ  เชน  จํานวนเงินที่ขอกู   เลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชน หรือ เลขที่บัตรขาราชการ   
เลขที่บัญชีในการโอนเงิน  ลงลายมือช่ือรับเงินชองโอนเงินเขาบัญชี   มีพยานลงลายมือช่ือใหครบถวน 
 2.  รายการหักเงิน  ณ ที่จายยอนหลังหนึ่งเดือน (สลิปเงินเดือน)  รับรองเอกสารลงนามโดยผูบังคับบัญชาของสวนราชการ 
ผูเบิกจายเงินเดือน  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย   

        
  สหกรณฯ กําหนดปฏิทินการสงเอกสาร  การประชุมคณะกรรมการเงินกู  และวันจายเงินกู 
 

 สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ไดกําหนดปฏิทินการสงเอกสารเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมประจําเดือน จะรับ 
เอกสารไมเกินวันที่ 7 ของเดือนถาตรงกับวันหยุดใหเลื่อนขึ้น   
 -  จายเงินกูสามัญวันทําการสุดทายของเดือน    -  จายเงินกูฉุกเฉินทุกวันทําการ  ยกเวนวันทําการสุดทายของเดือน 
 

ว.ด.ป. 
สงเอกสาร 

 
วันประชุม 

 
วันจายเงินกู 

 
หมายเหตุ 

7 ก.ค. 2559 
5 ส.ค. 2559 
7 ก.ย. 2559 
7 ต.ค. 2559 

13 ก.ค. 2559 
10 ส.ค. 2559 
12 ก.ย. 2559 
12 ต.ค. 2559 

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

จายสามัญ  1  รอบ 
 
 

                                                                                  
            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 
 
 
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  ไปที่หมายเลข  0-4242-0746  พรอมระบุ ชื่อ- สกุล  สมาชิกสหกรณใหชัดเจน  เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน 
             -  กรณีชําระหนี้คิดดอกเบี้ยเปนรายวัน    นับถึงวันที่เจาหนาที่ไดรับหลักฐานการโอนเงิน 
             -  กรณีโอนเงินใหสหกรณแลวไมแจงชื่อสมาชิก  จะไมสามารถออกใบเสร็จรับเงิน 
        


