
  

 คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 57 ไดป้ระชุม คร้ังที่ 3/2560  เม่ือวนัที่ 15 ธนัวาคม 2559   มีมติที่ประชุมแจง้ให้สมาชิก 
ไดรั้บทราบ  และเร่ืองอื่น ๆ ดงัต่อไปน้ี   

   ปรับเกณฑ์การขอกู้เงินสามัญใหม่  เฉพาะเร่ืองการช าระหนีง้วดรายเดือน หลักเกณฑ์อ่ืนคงเดิม 
   จากเดิม  ช  าระหน้ีงวดรายเดือนมาแลว้ 8 งวด        ปรับใหม่เป็น  ช  าระหน้ีงวดรายเดือนมาแลว้   6  งวด                     
                                                       เร่ิมเดือน  1  มกราคม 2560  เป็นต้นไป 
 

   
                                    เปลี่ยนแปลงการกู้ฉุกเฉินแบบเดิม เป็นแบบ ATM   
    เปลี่ยนแปลงการกูฉุ้กเฉินแบบเดิม  เป็นแบบ ATM ทุกวนัท าการ  ยกเวน้วนัท าการสุดทา้ยของเดือน   
 
 

ประกาศรับสมัครสมาชิก สสอค. ส าหรับปีบัญชี 2560  (ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั เท่าน้ัน) 
      คุณสมบัติผู้สมัคร 

-  อายไุม่เกิน 50 ปี นบัตามปีปฏิทิน (ไม่เกิดก่อน ปี พ.ศ. 2510) 
 -  อายไุม่เกิน 51 - 60 ปี  (ผูเ้กิดระหว่างปี พ.ศ. 2500 ถึง ปี พ.ศ. 2509)  และตอ้งบริจาค ตามชั้นอาย ุดงัน้ี 

ล าดบั ชั้นอาย ุ อตัรา/ชั้นอายุ เงินรับบริจาค เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ ค่าสมคัร ค่าบ ารุง รวมเป็นเงิน 

1 51 200 10,200 4,800 20 40 15,060 
2 52 200 10,400 4,800 20 40 15,260 
3 53 200 10,600 4,800 20 40 15,460 
4 54 200 10,800 4,800 20 40 15,660 
5 55 200 11,000 4,800 20 40 15,860 
6 56 200 11,200 4,800 20 40 16,060 
7 57 200 11,400 4,800 20 40 16,260 
8 58 200 11,600 4,800 20 40 16,460 
9 59 200 11,800 4,800 20 40 16,660 
10 60 200 12,000 4,800 20 40 16,860 

 

 ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบท่ี 2/2560  รับสมัคร ต้ังแต่วันท่ี  1 – 31  ธันวาคม  2559 
 ผูส้มคัรตอ้งอายุไม่เกิน 58 ปี (เกิด ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 และ 2502  เป็นตน้ไป) ค่าสมคัรและค่าบ ารุง รวม 4,840.- บาท 
โดยยืน่ใบสมคัรพร้อมเอกสารหลกัฐาน (ส าเนาบตัร ทะเบียนบา้น และใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล) ดว้ยตวัเอง ณ ศูนยป์ระสาน-
งานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ  ากดั 
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  สหกรณ์ฯ ก าหนดปฏิทินส่งเอกสารค าขอกู้ และอ่ืน ๆ 
 

 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ  ากดั  ไดก้ าหนดปฏิทนิการส่งเอกสารเพื่อขออนุมตัิในที่ประชุมประจ าเดือน จะรับ  
เอกสารไม่เกินวนัที่ 20  ของเดือนถา้ตรงกบัวนัหยุดให้เลื่อนขึ้น  และจะไดรั้บพิจารณาอนุมตัิในเดือนถดัไป  
   
เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ์ เงนิฝากทุกประเภทส้ินเดือนพฤศจิกายน 2559 จ านวน 2,869 บัญชี เป็นเงิน 627,908,309.83  บาท 
 

จ านวนสมาชิก   ส้ินเดอืน พ.ย. 2559  จ  านวน 5,976  คน   จ านวนสมาชิกสมทบ  ส้ินเดอืน พ.ย. 2559  จ  านวน 324  คน 
 

รายงานงบฐานะการเงิน ณ วันท่ี  30 พฤศจิกายน  2559 
- หมวดสินทรัพย ์      = 5,458,097,214.18  บาท - หมวดรายรับ     =            65,498,907.75  บาท       
- หมวดหน้ีสิน      = 2,563,672,228.74  บาท - หมวดรายจ่าย    =            29,309,149.85  บาท 
- หมวดทุน       = 2,840,523,530.77  บาท      รายรับเกินรายจ่าย    =            36,189,757.90  บาท 
 

การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559   รายละเอียดดังนี้   
-  สมาชิกถึงแก่กรรม จ านวน 2 ราย      เป็นเงิน                   600,000.-บาท 
- จ่ายเงินสวสัดิการเน่ืองจากเป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป และขอลาออกจากสหกรณ์ เป็นเงิน         1,100.-บาท 
- จ่ายเงินสวสัดิการกรณีเกษียณอายรุาชการ เน่ืองจากอายคุรบ 60 ปี ยงัคงเป็นสมาชิก เป็นเงิน  1,600,200.-บาท 
-  เป็นค่าหุ้นครบรอบวนัเกิด (คนละ 5 หุ้น ๆ ละ 10 บาท)  จ านวน 378 คน   เป็นเงิน                  18,900.-บาท 
          รวมเป็นเงิน          2,220,200.-บาท 

 อัตราดอกเบีย้เงินฝาก / อตัราดอกเบีย้เงินกู้  

  เงินฝากออมทรัพย ์     ร้อยละ   1.50  ตอ่ปี เงินฝากออมทรัพย ์ ATM   ร้อยละ   1.50  ตอ่ปี 
  เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ    ร้อยละ   4.00  ตอ่ปี เงินฝากประจ า 12  เดือน ร้อยละ   4.75  ตอ่ปี 
                        อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  7.75  ต่อปี 
 

 
เพ่ือความสะดวกในการส่งเงิน  ช าระหนี้  ซ้ือหุ้น  หรือ อ่ืน ๆ   สามารถใช้บริการผ่านธนาคารตามหมายเลขบัญชี    
1.  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั  สาขาหนองคาย  ช่ือบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั  ประเภทออมทรัพย์  เลขที่  413-1-00127-6  หรือ    
2.  ธนาคารออมสิน  สาขาหนองคาย    ช่ือบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั      ประเภทเผ่ือเรียก  เลขที่   050620387840       

-  กรุณา  Fax ใบโอนเงนิ  ไปท่ีหมายเลข  0-4242-0746  พร้อมระบุ ช่ือ- สกลุ  สมาชิกสหกรณ์ให้ชัดเจน  เพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน 
กรณีช าระหนีค้ิดดอกเบีย้เป็นรายวัน    นับถึงวนัท่ีเจ้าหน้าท่ีได้รับหลักฐานการโอนเงิน 

 

 
ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ ากดั  NONGKHAI TEACHER SAVINGS  AND  CREDIT COOPERATIVE  LIMITED  
           เลขที่ 143 ถนนประจักษ์  อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000  โทรศัพท์ 0-4242-0495, 0-4241-1334  โทรสาร 0-4242-0746   
                                               เวบ็ไซต ์ http://www.nktsc.org                  E-mail     nktsc.org@gmail.com 

http://www.nktsc.com/
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