
 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด  ชุดท่ี 54  ไดประชุมเม่ือวันท่ี 18  สิงหาคม  2557  มีมติ 
ท่ีประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้   
 สํานักงานสหกรณจังหวัดหนองคาย  ตอบขอหารือบันทึกขอตกลงรับสภาพหนี้สัญญากูยืมเงิน 

 ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ  ไดประชุมครั้งท่ี 12/2557  วันท่ี 18 มิถุนายม  2557  เห็นชอบใหคณะทํางานรางสัญญากู 
ระหวางสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  และสหกรณออมทรัพยครูบึงกาฬ  จํากัด  ตามท่ีคณะทํางานเสนอและสงรางหารือ 
นายทะเบียนสหกรณ 
  บัดนี้  สหกรณจังหวัดหนองคาย  ไดรับคําตอบขอหารือจากสํานักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมสงเสริมสหกรณแลว ดังนี ้
  “การรางบันทึกขอตกลงรับสภาพหนี้เปนการใหบุคคลภายนอกชําระหนี้แทนนั้น  ตองไดรับคํายินยอมจากเจาหนีแ้ตละราย 
กอน  จึงสามารถดําเนินการได  เวนแตสภาพแหงหนี้ไมเปดชองหรอืขัดกับเจตนาของคูกรณี  เปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและ 
พาณิชย  มาตรา 314  ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากมาตรา 314 แลว  สหกรณควรพิจารณาดําเนินการดังนี ้

1. ตรวจสอบวาขัดกับเจตนาของคูกรณีหรือไม  2. ทําหนังสือขอความยินยอมกับเจาหนี้แตละรายกอน 
3. ตรวจสอบวาสภาพแหงหนี้เปดชองใหกระทําไดหรือไม 
ขณะนี้อยูในระหวางทําหนังสือหารือสํานักนายทะเบียนและกฎหมายกรมสงเสริมสหกรณเรื่องการรับสภาพหนี้ทุกกรณีวา 

จะปฏิบัติอยางไร 
 รายงานความคืบหนาความยินยอมเจาหนี้ 3 แหง 
        1.  ธนาคารออมสิน  เห็นชอบในการแบงแยกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ท้ังนี้ หากสหกรณท้ัง 2  แหง   
                   มีการแบงแยกงบการเงินและไดจดทะเบียนสหกรณออมทรัพยครูบึงกาฬ จํากัด  แลว  ขอใหนําสงเอกสารเกี่ยวกบัการ 
                   จดทะเบียนและงบการเงินของสหกรณท้ัง 2 แหง  ท่ีไดรับการรับรองจากสํานกังานตรวจบัญชีสหกรณหนองคาย   
                   เพ่ือใหธนาคารพิจารณาสัดสวนหนี้สินและจัดทํานิติกรรมสัญญาเงินกูใหมท้ัง 2 แหง  เนื่องจากหนี้สินตามสัญญากูเงิน 
                   ของสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  บางสวนจะถูกโอนไปยังสหกรณออมทรัพยครูบึงกาฬ  และสหกรณ – 
                   ออมทรัพยครูบึงกาฬมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองรับผิดชอบในหนี้สวนท่ีรับโอนมาตอไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น  
      2.   ธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน) อยูในระหวางพิจารณาดานกฎหมาย และดานอื่น ๆ โดยตองผานการพิจารณาของ 
                  สํานักงานใหญ 
      3.  สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด  อยูในระหวางการพิจารณา 
 จํานวนสมาชิก   สิ้นเดือน ก.ค. 2557  จํานวน 5,955  คน   จํานวนสมาชิกสมทบ  สิ้นเดือน ก.ค.  2557  จํานวน 252  คน 
 เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทสิ้นเดือน ก.ค. 2557  จํานวน 2,574 บัญชี เปนเงิน 391,424,115.37  บาท 
         สมาชิกสหกรณ                           สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
   - เงินฝากออมทรัพย 1.50% =   17,912,583.31  บาท       - เงินฝากออมทรัพย 1.50%         =        191,104.41 บาท              
   - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4%        = 241,402,917.11  บาท       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00%  = 126,474,449.20 บาท 
   - เงินฝากประจํา 12  เดือน 4.75%  =     1,652,546.39  บาท          
   - เงินฝากออมทรัพยATM 1.50%    =     3,790,514.95  บาท    

 



2 
 

 เชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2557 และเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ   
 ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําป และเลือกต้ังกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ  วันอาทิตยท่ี  26 
       ตุลาคม 2557  ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  อําเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 
       เลือกต้ัง  เวลา 08.00 – 13.00 น.  เริ่มประชุม  09.00 น.  เปนตนไป 
 ประธานกรรมการ  อยูตออีก  1  ป 
 จํานวนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการท่ีจะเลือกต้ังในวันประชุมใหญ  ประจําป 2557  

เขตเลือกต้ัง จํานวนกรรมการ จํานวนผูตรวจสอบกิจการ 

เขต 1  ประกอบดวยสมาชิก  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปน 
            ขาราชการ  ขาราชการบํานาญ และลูกจางประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
            ประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1 

3  คน 
 
 

1  คน 
 

เขต 2  ประกอบดวยสมาชิก  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปน 
            ขาราชการ  ขาราชการบํานาญ และลูกจางประจําในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
            ประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 

1  คน 1  คน 
 
 

เขต 3  ประกอบดวยสมาชิก  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปน 
            ขาราชการ  ขาราชการบํานาญ และลูกจางประจําในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
             ประถมศึกษาบึงกาฬ 

2  คน 1  คน 
 
 

เขต 4  ประกอบดวย  สมาชิกท่ีเปนขาราชการ     
           ขาราชการบํานาญ และลูกจางประจํา  ของหนวยงานตอไปนี ้
           1. สํานักการศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย 
           2. สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดหนองคาย และ 
               ในจังหวัดบึงกาฬ 
           3. สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
               จังหวัดหนองคาย  และในจังหวัดบึงกาฬ 
           4. สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด 
           5. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ   
           6. ศูนยการศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ 
           7. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ 
           8. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด 
           9. สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               จังหวัดหนองคาย  และในจังหวัดบึงกาฬ 
         10. องคการบริหารสวนทองถิ่นในจังหวัดหนองคาย  และในจังหวัดบึงกาฬ 
         11. และอื่น ๆ นอกเหนือจากสมาชิกสังกัดท่ีกลาวมาแลวใน เขต 1 เขต 2 เขต 3   

1  คน 1  คน 

รวม 7  คน 4  คน 
 

วัน เวลา และสถานท่ีการรับสมัครกรรมการ  และผูตรวจสอบกิจการ   
 ระหวางวันท่ี  22 – 24  กันยายน  2557  เวลา  08.30 – 16.30 น.  ณ  สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด 
    
 


