
 
 

เรียน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด   ที่รักและเคารพทุกทาน   
 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จาํกัด  ท่ีไดรับเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป 2555 
เมื่อวันท่ี  27  ตุลาคม  2555  ไดประชุมมีมติแตงต้ังท่ีปรึกษา และท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  และคณะอนุกรรมการ  เพื่อดําเนินกิจการ 
สหกรณ ในป 2556  ดังน้ี  

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

3)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 คณะกรรมการอํานวยการ     คณะกรรมการเงินกู 
1.  นายอัมพร  พินะสา   ประธานกรรมการ     1.  นายชะโลม  ตรีศักดิ์            ประธานกรรมการ 
2.  นายอนันต  พันนึก  รองประธาน  คนท่ี 1  2.  นายชูศักดิ์  สุทธศรี            กรรมการ 
3.  นายสวัสด์ิ  มูลศรี  รองประธาน  คนท่ี 2  3.  นางมยุเรศ  โคตรชมภ ู            กรรมการ 
4.  นายสงบ  วงษคําหาญ  รองประธาน  คนท่ี 3  4.  นายสมหมาย หลาบหนองแสง กรรมการ   
5.  นายสมนึก  ศรีจันทร  กรรมการและเลขานุการ  5.  นายวิสุทธิ์  จันทะ            กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ   คณะกรรมการสวัสดิการ 
1.  นายสมบูรณ  วิชิต  ประธานกรรมการ     1.  นายวิทยา  ทวีทรัพย           ประธานกรรมการ 
2.  นายสุระสิทธิ์  คะลีลวน  กรรมการ      2.  นายเจริญ  สอนคําหาญ           กรรมการ 
3.  นายเทิดภณ  ชัยชิต  กรรมการ      3.  นายสมบูรณ  วิชิต            กรรมการ 
4.  นายวิทยา  ทวีทรัพย  กรรมการ      4.  นายเทิดภณ  ชัยชิต            กรรมการ 
5.  นายเจริญ  สอนคําหาญ  กรรมการและเลขานุการ     5.  นายสุระสิทธ์ิ  คะลีลวน            กรรมการ 

6.  นางสาวสุธาสินี  สระบัว           กรรมการและเลขานุการ 

คณะผูตรวจสอบกิจการ ปบัญชี 2556     
1)  นายชัยกร  จันทรศรี 2)  นายสุวัฒน  โบราณินทร 3)  นายอาทิตย  อัมไพ     4)  นายสุพจน  พรหมจักร  

ประกาศสหกรณฯ  เร่ือง  อัตราดอกเบ้ียเงนิฝาก  ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556  เปนตนไป 
เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะของตลาดการเงนิและเพ่ือใหการบริหารการเงนิของสหกรณฯ มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  จึงใหเพ่ิม 

อัตราดอกเบ้ียเงนิฝาก ดังน้ี 
 เงินฝากออมทรพัย รอยละ   1.50  ตอป  เงินฝากออมทรพัย  ATM   รอยละ   1.50  ตอป 
 เงินฝากออมทรพัยพิเศษ รอยละ   4.00  ตอป  เงินฝากประจํา  รอยละ   3.75  ตอป 
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ประกาศสหกรณ เร่ือง  การรับสมัครสมาชิกสหกรณ เปนกรณีพิเศษฯ 
เนื่องในวโรกาสมหามงคล  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา  5 ธันวาคม 2555   

สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด  ไดเปดรับสมัครสมาชิกเปนกรณีพิเศษ  โดยกําหนดคุณสมบัติ  ดังน้ี 
     คุณสมบัติผูสมัคร 
     เคยเปนสมาชิก สอ.ครูหนองคาย ท่ีไดลาออกกรณีปกติ โดยไมมีความผิด และชําระหนี้แลวเสร็จมาแลว 1 เดือน (30 วัน) 
     เคยเปนสมาชิก สอ.ครูหนองคาย ท่ีถูกใหออกตามขอบังคับ ขอ 41 ครั้งแรก จะตองชําระหน้ีแลวเสรจ็มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
     กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
     วันท่ี 5 – 30 ธันวาคม 2555  ในเวลาราชการ ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด  และผูสมัครตามกําหนด 
ครั้งน้ีจะถูกหักเงินเดือน ณ ท่ีจาย  เปนคาสมัคร คาบํารุงรายป และคาหุนแรกเขาในวันจายเงินเดือนของเดือนมกราคม 2556 
 

ประกาศสหกรณฯ  เร่ือง การจายเงินกูสามัญเขาบัญชีเงนิฝากออมทรัพย หรือออมทรัพย ATM ที่สมาชิกเปดไวกับสหกรณ 
เพื่อใหระบบเงินหมุนเวียนในกิจการของสหกรณ และเอื้อประโยชนดานดอกเบ้ียรับใหแกมวลสมาชิกสหกรณ  ต้ังแต 15 

พฤศจิกายน 2555  เปนตนไป คณะกรรมการอนุมัติเปนหลักการวาสมาชิกท่ีกูเงินสามัญ ขอใหเปดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย 
กับสหกรณ โดยสหกรณจะจายเงินกูสามัญเขาบัญชีเงินฝากของสมาชิก การถอนเงินไปใชผานตู ATM หรอืสํานักงานสหกรณ  
 

ประกาศสหกรณฯ  เร่ือง ขอเชิญชวนสมาชิก  และสมาชกิสมทบ  ซ้ือหุนเพ่ิม 
ขอเชิญชวนสมาชิก และสมาชิกสมทบ รวมซ้ือหุนเพิ่มได  โดยขอใหแสดงความจํานงเปนหนังสือตอสหกรณฯ ไดตามความ 

ประสงคของสมาชิกแตละราย สมาชิกสามัญซื้อหุนเพิ่มไดไมจํากัดจํานวน สมาชิกสมทบซื้อหุนเพิ่มรวมหุนเดิมแลวไดไมเกินทานละ  
10,000,000.- บาท (สิบลานบาทถวน)  เพ่ือจะไดนําไปบริหารตามวัตถุประสงคของสหกรณฯ ซึ่งสมาชิกจะไดผลตอบแทนคืนในรูป 
เงินปนผลท่ีสูง และไมตองเสียภาษีอากร  ท้ังน้ี สหกรณฯ มิไดมีวัตถุประสงคในการจัดจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลแตอยางใด และ 
กรมสงเสริมสหกรณไดประกาศผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ ประจําป 2554  แลว วาสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด  
มีผลงานการบรหิารสหกรณไดมาตรฐานของกรมสงเสริมสหกรณ   
 * สําหรับสมาชิกสมทบเมื่อซ้ือหุนเพ่ิม  สหกรณฯ ขอสงวนสทิธิ์ใหคงคาหุนไวมีระยะเวลาอยางนอย 1 ป  จงึจะถอนได 
 

การใหสวัสดิการแกสมาชิก  ที่ประชุมใหญสามัญปนี้  อนุมัติงบประมาณไว  จํานวน 10,000,000.- บาท  ดังนี้ 
1. ถึงแกกรรมไดรบัสูงสุด  300,000.- บาท 
2. เปนสมาชิกสหกรณต้ังแต 10 ปข้ึนไป  และขอลาออกจากสหกรณ  ใหมีสิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการปละ 100 บาท 

 3.     ผูท่ีเปนสมาชิกสหกรณต้ังแต  5  ปข้ึนไป  เกษียณอายุราชการใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการในอัตราปละ 600 บาท 
 4.     เงินหุนครบรอบวันเกิดไดรับเพ่ิมหุนรายป ๆ ละ 5 หุน  ๆ ละ 10 บาท เปนเงิน 50 บาท 
 5.     เงินสงเคราะหเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ และเจ็บปวย 

  ประเทศสมาชิกอาเซียน  10 ชาติอาเซียน    
ประเทศบรูไน   พมา   กัมพูชา   อินโดนีเซีย   ลาว   มาเลเซีย   ฟลิปปนส   สิงคโปร   ไทย   และเวียดนาม  

 
 
 
 

   
       


