
 
 

สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด ไดประชุมใหญสามัญ ประจําป 2554  เมื่อวันจันทรท่ี 24 ตุลาคม 2554 เรียบรอยแลว   
และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด ชุดท่ี 52 ไดประชุม ครั้งท่ี 1/2555  เมื่อวันท่ี 28  ตุลาคม 2554   
และ ครั้งท่ี 2/2555  เม่ือวันท่ี  15  พฤศจิกายน  2554  ซึ่งมีเรื่องท่ีสมาชิกควรทราบ  ดังน้ี 

ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ ์ ประกอบดวย  ท่ีปรึกษา  ประกอบดวย 
1)  นายทวี  รัตนา     1)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
2)  นายสินสมุทร  เสนาอาจ   2)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

3)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 คณะกรรมการอํานวยการ     คณะกรรมการเงินกู 
1.  นายอัมพร  พินะสา   ประธานกรรมการ     1.  นายพินิจ  งามวิเศษ            ประธานกรรมการ 
2.  นายอนันต  พันนึก  รองประธาน  คนท่ี 1  2.  นายสุพัฒน  ทองจันทร            กรรมการ 
3.  นายสงบ  วงษคําหาญ  รองประธาน  คนท่ี 2  3.  นายนิพัทธิ์  สุขกระโทก           กรรมการ 
4.  นายผดุง  ผาบสิมมา  รองประธาน  คนท่ี 3  4.  นายอรามศักดิ์  ชัยชิต            กรรมการ   
5.  นายวุฒิพงศ  บทมาตย  กรรมการและเลขานุการ  5.  นางมยุเรศ  โคตรชมภ ู            กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ   คณะกรรมการสวัสดิการ 
1.  นายชะโลม  ตรีศักดิ์  ประธานกรรมการ     1.  นายสมนึก  ศรีจันทร           ประธานกรรมการ 
2.  นายสมหมาย  หลาบหนองแสง กรรมการ      2.  นายชะโลม  ตรีศักดิ์           กรรมการ 
3.  นายสมนึก  ศรีจันทร  กรรมการ      3.  นายสมบูรณ  วิชิต            กรรมการ 
4.  นายสมบูรณ  วิชิต  กรรมการ      4.  นายวิทยา  ทวีทรัพย            กรรมการ 
5.  นายวิทยา  ทวีทรัพย  กรรมการและเลขานุการ     5.  นายสมหมาย หลาบหนองแสง กรรมการ 

6.  นางสาวสุธาสินี  สระบัว           กรรมการและเลขานุการ 

คณะผูตรวจสอบกิจการ ปบัญชี 2554       
1)  นายชวลิต  สีหามาตย 2)  นายชุมพล  พงษากลาง 3)  นายชัยกร  จันทรศรี     4)  นายอาทิตย  อัมไพ     5)  นายสุพจน  พรหมจักร  
 

กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน  การสงเอกสาร การอนุมัติจายเงินกู จายเงินกูสามัญเดือนละ 2 รอบ เร่ิมพฤศจิกายน  2554 
รอบที่  1  สงเอกสารไมเกิน วันท่ี 24 ของเดือน   กําหนดจายเงินกูเดือนละ 2 รอบ  เริ่ม พฤศจิกายน 2554 – สิงหาคม 2555 

    จายเงินกูวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป     กําหนดจายเงินกูเดือนละ 1 รอบ  เริ่ม  กันยายน 2555 – ตุลาคม 2555  
รอบท่ี  2  สงเอกสารไมเกิน วันที่  7 ของเดือน                  กรณีตรงกับวันหยุดเล่ือนขึ้นเปนวันทําการ 
                   จายเงินกูไมเกินวันทําการสุดทายของเดือน    
 

 



2 
 

 กําหนดการจายเงินกูสามญัเหตุพิเศษทุกวันทําการ  เร่ิมเดือนพฤศจิกายน 2554 เปนตนไป 
สหกรณกําหนดการจายเงินกูสามัญเหตุพิเศษทุกวันทําการ  ในกรณีดังตอไปนี้ 

 1  ตองการใชเงินรักษาพยาบาลตนเอง คูสมรส บุตร บิดา มารดา ประเภทคนไขใน หรือบุคคลดังกลาวถึงแกกรรม 
2  ตองการใชเงินเพื่อการศึกษาสําหรับตนเอง  คูสมรส  หรือบุตร 
3  ประสบวาตภัย  อัคคีภัย  หรือภยัธรรมชาติอื่น ๆ 
4  รับคําส่ังศาลใหชําระหน้ีภายในกําหนดเวลาโดยเรงดวน 
5  ถูกกลาวหาวากระทําความผิดทางอาญา  หรือทางแพง 

 เงื่อนไขการรับเงินกู 
1. ขอใหสงสัญญากู  สัญญาคํ้าประกัน  และเอกสารประกอบครบถวนในหรือกอนวันจายเช็คเงินกู 
2. กรณีไมทันตามกําหนด ขอ 1 ขอใหสงภายใน 5 วัน (นับรวมวนัหยุดดวย)  นบัจากวันท่ีลงในเช็ค  โดยผูกูยอมรับวาเหตุลาชา 

อยูท่ีผูขอกูเอง  และยินยอมรับเช็คเงินกู และจายดอกเบ้ียตามวนัท่ีในเช็ค และสัญญากูท่ีสมาชิกลงนามแลวนั้น 
3.   กรณีเกินกําหนดตามขอ 1, 2  อนุมัติใหยกเลิกเช็คและสัญญากู  สัญญาคํ้าประกัน 

 

จํานวนสมาชิก   สิ้นเดือนตุลาคม  2554  จาํนวน 5,296 คน  จํานวนสมาชิกสมทบ  สิ้นเดือนตุลาคม 2554 จํานวน 214 คน  

รายงานกิจการ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2554 
- บัญชีหมวดสินทรัพย       = 2,141,426,676.25  บาท - บัญชีหมวดรายรับ   =   13,461,076.51  บาท       
- บัญชีหมวดหน้ีสิน       =    308,063,056.34  บาท - บัญชีหมวดรายจาย  =     6,691,437.38  บาท 
- บัญชีหมวดทุน       = 1,826,593,980.78  บาท    รายรับเกินรายจาย   =           6,769,639.13  บาท 

เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทสิ้นเดือนตุลาคม  2554 จํานวน 2,100  บัญชี  เปนเงิน 285,701,164.08 บาท 

         สมาชิกสหกรณ        สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
       - เงินฝากออมทรัพย 1% =  13,953,680.05  บาท                - เงินฝากออมทรัพย 1%  =  359,747.80  บาท              
       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 3.25% = 178,946,647.87 บาท      - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 3.25% = 83,560,801.21 บาท 

- เงินฝากประจํา 12  เดือน 3.25% = 1,935,981.43  บาท        - เงินฝากประจํา 12  เดือน 3.25 %  =  5,017,993.9 5  บาท   
       - เงินฝากออมทรัพยATM 1% = 1,926,311.77  บาท               
            

การจายเงนิสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนตุลาคม  2554 
-  เปนสมาชิก 10 ปข้ึนไป และขอลาออกจากสหกรณ ปละ 100.- บาท จํานวน 5 คน เปนเงิน  6,700.-บาท 
-  กรณีเกษียณอายุราชการ เนือ่งจากอายุครบ 60 ปบริบูรณ ยังคงเปนสมาชิกสหกรณ  จํานวน 23 คน เปนเงิน  310,800.-บาท 
-  กรณีลาออกจากราชการตามมาตรการ ปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกาํหนด) 
   จํานวน 7 คน เปนเงิน  90,600.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 403 คน รวม เปนเงิน 20,150.- บาท 

                  
 


