
  

 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 57 ไดประชุม ครั้งที่ 5/2560  เม่ือวันที่ 17  กุมภาพันธ  2560   มีมติที่ประชุมแจงใหสมาชิก 
ไดรับทราบ  และเรื่องอื่น ๆ ดังตอไปนี้   
รายงานงบฐานะการเงิน ณ วันที่  31 มกราคม  2560 

- หมวดสินทรัพย      = 5,478,242,050.17  บาท - หมวดรายรับ     =          133,137,544.59   บาท       
- หมวดหนี้สิน      = 2,515,667,500.68  บาท - หมวดรายจาย    =            49,635,139.62   บาท 
- หมวดทุน       = 2,860,660,634.77  บาท      รายรับเกินรายจาย    =            83,502,404.97   บาท 
 

 ปรับเกณฑการขอกูเงินสามัญใหม  
   จากเดิม  ชําระหนี้งวดรายเดือนมาแลว 8 งวด        เปน  ชําระหนี้งวดรายเดือนมาแลว   6  งวด                     
                                           หลักเกณฑอื่นคงเดิม   เริ่ม  1  มกราคม 2560  เปนตนไป 
 

 เปลี่ยนแปลงการกูฉุกเฉินแบบเดิม เปนแบบ ATM      ทุกวันทําการ  ยกเวนวันทําการสุดทายของเดือน   
 สหกรณฯ กําหนดปฏิทินสงเอกสารคําขอกู และอื่น ๆ   โดยจะรับเอกสารไมเกินวันที่ 20  ของเดือนถาตรงกับวันหยุดให 
      เลื่อนขึ้น  และจะไดรับพิจารณาอนุมัติในเดือนถัดไป  
 

จํานวนสมาชิก   ส้ินเดือน ม.ค. 2560  จํานวน 5,961  คน   จํานวนสมาชิกสมทบ  ส้ินเดือน ม.ค. 2560  จํานวน 333  คน 
 

การจายเงินสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนมกราคม 2560   รายละเอียดดังนี้   
-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 4 ราย      เปนเงิน      1,200,000.00 บาท 
- จายเงินสวัสดิการเนื่องจากเปนสมาชิก 10 ปขึ้นไป และขอลาออกจากสหกรณ เปนเงิน         37,100.00  บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 481 คน   เปนเงิน          24,050.00  บาท 
                 รวมเปนเงิน    1,261,150.00  บาท 

 อัตราดอกเบ้ียเงินรับฝาก / อัตราดอกเบ้ียเงินใหกู  

  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  ชําระหนี ้ ซ้ือหุน  หรือ อ่ืน ๆ   สามารถใชบริการผานธนาคารตามหมายเลขบัญชี    
1.  ธนาคารกรุงไทย จํากัด  สาขาหนองคาย  ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ประเภทออมทรัพย  เลขที ่ 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 
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หลักเกณฑ คํานวณการกูเงินสามัญตามเกณฑใหม 
 1. เงินคงเหลือจริงตามสลิปเงินเดือน  หมายถึง เงินที่เหลือจากการหักหนี้ทุกรายการ รวมทั้งหนี้ธนาคารออมสิน ที่อยูนอก 
สลิปเงินเดือนดวย  ยกเวนการหักเงินกูสามัญ   ของสหกรณใหบวกคืน 
 2. สิทธิ์การกู 
  - ชําระหนี้รายเดือนมาแลว 6 งวด   - ไมคางชําระงวดรายเดือน 
  - กรณีกูเกิน 1,500,000.- บาท ใหมีเงินเหลือสุทธิหลังหักชําระหนี้แลว 15% ขึ้นไป  ถาหักชําระหนี้แลวเหลือ 
ต่ํากวา 15% ใหกูไดเทาสัญญาเดิม 
 3. อายุตัว 58 ป ขึ้นไป  กูไดไมเกิน 1,500,000.- บาท  ผูกูไมเกิน 1,500,000.- บาท  เม่ือหักชําระหนี้แลวใหมีเงินคงเหลือ 
10% ขึ้นไป 
 4. กรณีผูกูเกิน 1,500,000.- บาท  ที่ใช สสอค. และ/หรือ สส.ชสอ. เปนหลักประกันเงินกู  ตองยินยอมใหหักเงินปนผล- 
เฉลี่ยคืน ประจําปไวสงเงินคาสงเคราะหลวงหนาให สสอค. และ/หรือ สส.ชสอ. 
 5. สมาชิก 1 คน ค้ําประกันได 5 สัญญา 
 6. เม่ือหักครบ 240 งวด  หรือ อายุตัวครบ 75 ป  ยังชําระเงินกูไมหมดใหชําระตอไปดวยเงินงวดเดิม จนกวาเงินกูคงเหลือ 
จะหมดไป 
ประกาศรับสมัครสมาชิก สสอค. สําหรับปบัญชี 2560  (เฉพาะสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด เทานั้น) 
      คุณสมบัติผูสมัคร 

-  อายุไมเกิน 50 ป นับตามปปฏิทิน (ไมเกิดกอน ป พ.ศ. 2510) 
 -  อายุไมเกิน 51 - 60 ป  (ผูเกิดระหวางป พ.ศ. 2500 ถึง ป พ.ศ. 2509)  และตองบริจาคเงินกรณีสมัครใหมตามช้ันอาย ุดังนี ้

ลําดับ ชั้นอายุ อัตรา/ชั้นอายุ เงินรับบริจาค เงินสงเคราะหลวงหนา คาสมัคร คาบํารุง รวมเปนเงิน 
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 

 

***อัตราการจายเงินสงเคราะหศพ สมาชิก สสอค. และ สส.ชสอ. โดยประมาณสมาคมฯ ละ  600,000.- บาท (หกแสนบาทถวน)*** 
 

 ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 4/2560  รับสมัคร ตั้งแตวันที่  1 – 28  กุมภาพันธ  2560 
 ผูสมัครตองอายุไมเกิน 57 ป (เกิด ตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2503 และ 2504  เปนตนไป) คาสมัครและคาบํารุง รวม 4,840.- บาท 
โดยยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐาน (สําเนาบัตร ทะเบียนบาน และใบรบัรองแพทยจากโรงพยาบาล) ดวยตัวเอง ณ ศูนยประสาน-
งานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด 


