
 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด  ชุดท่ี 54  ไดประชุมเม่ือวันท่ี 18  กันยายน  2557  และ 
วันท่ี  20  กันยายน  2557  มีมติท่ีประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้   
 

 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 
  ประกาศ  การเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ  และผูตรวจสอบกิจการ  ประจําป  2558 
 ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  จะดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ 
ประจําป 2558  ซึ่งไดประกาศดําเนินการไปแลวนั้น  เนื่องจากมีกรรมการในเขตเลือกต้ังท่ี 3 (จังหวัดบึงกาฬ)  ไดลาออกจาก 
การเปนกรรมการ  โดยมีผลต้ังแตวันท่ีสหกรณไดรับเรื่องไว  จึงทําใหจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีไมครบ 15 คน  และการวางลง 
ดังกลาวอยูในชวงเวลาท่ีจะดําเนินการจัดใหมีการเลือกต้ังใหมอยูแลว  คณะกรรมการดําเนินการจึงมีมติในคราวประชุม  
ครั้งท่ี 18/2557  วันท่ี 20 กันยายน 2557  ใหยกเลิกประกาศฉบับลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2557  และใหใชประกาศ ฉบังลงวันท่ี 20 
กันยายน 2557  โดยใหผูประสงคจะสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ  และผูตรวจสอบกิจการ  สหกรณออมทรัพย- 
ครูหนองคาย  จํากัด  ยื่นใบสมัครดวยตนเอง  ระหวางวันท่ี 29 กันยายน 2557  ถึง วันท่ี 1 ตุลาคม 2557  ต้ังแตเวลา  08.30 – 
16.30 น.  ณ สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด 
1.  จํานวนคณะกรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการท่ีจะเลือกต้ัง ป 2558 
 1.1  ประธานกรรมการ   ไมมีการเลือกต้ัง  อยูตอวาระท่ี 1  ปท่ี 2 
 1.2  กรรมการ    จํานวน 8 คน  ประกอบดวย 
  เขต 1  จํานวน  3  คน 
  เขต 2  จํานวน  1  คน 
  เขต 3  จํานวน  3  คน 
  เขต 4  จํานวน  1  คน 
  และใหกรรมการดําเนินการในเขตเลือกต้ังท่ี 3  ท่ีไดรับเลือกต้ังในลําดับท่ี 1  และ 2  อยูในตําแหนงตามวาระ 
2 ป  สวนผูไดรับเลือกต้ังในลําดับท่ี 3  ใหอยูในตําแหนงตามวาระแทนตําแหนงท่ีวาง เปนเวลา 1 ป 
 1.3  ผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 4 คน  ประกอบดวย 
  เขต 1  จํานวน  1  คน 
  เขต 2  จํานวน  1  คน 
  เขต 3  จํานวน  1  คน 
  เขต 4  จํานวน  1  คน 
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 จํานวนสมาชิก   สิ้นเดือน ก.ย. 2557  จํานวน 5,981  คน   จํานวนสมาชิกสมทบ  สิ้นเดือน ก.ย.  2557  จํานวน  239  คน 
 เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทสิ้นเดือน ก.ย. 2557  จํานวน 2,584 บัญชี  เปนเงิน 384,973,963.04  บาท 
         สมาชิกสหกรณ                           สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
   - เงินฝากออมทรัพย 1.50% =   17,367,840.10  บาท       - เงินฝากออมทรัพย 1.50%         =        101,654.41 บาท              
   - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4%        = 229,331,688.06  บาท       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00%  = 132,120,684.68 บาท 
   - เงินฝากประจํา 12  เดือน 4.75%  =     1,653,269.29  บาท          
   - เงินฝากออมทรัพยATM 1.50%    =     4,398,826.50  บาท    
 การจายเงินสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนกันยายน  2557 

-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 3 ราย      เปนเงิน         566,000.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 485 คน   เปนเงิน           24,250.-บาท 
-  ขอรับเงินสวัสดิการ  กรณีประสบอุบัติเหตุ และเจ็บปวย 1 คน   เปนเงิน             2,000.-บาท 
          รวม       592,250.- บาท 
 

ติดตองาน สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เลขท่ี  143  ถนนประจักษ   อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  43000 
โทร.  0-4242-0495,  0-4246-5223,  0-4241-1334   โทรสาร  0-4242-0746   ผูจัดการ  ตอ 111  หรือ โทร. 0-4246-5222      
ตอ 110  ผช.ผูจัดการ และ อ.เฝาไร,  อ.รัตนวาป,  สพป.บึงกาฬ, วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย-บึงกาฬ, วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย,  
              วิทยาลัยอาชีพเซกา, วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย,  กรณีโอนไปตางจังหวัด 
ตอ 103 อ.เมืองหนองคาย โรงเรียนมัธยม อ.โพนพิสัย - เฝาไร - รัตนวาป,  บํานาญ เขต 2,  สพป.นค. เขต 2,  อ.โพนพิสัย,   อ. บุงคลา,  
 ศูนยสงเสริมการศึกษาพิเศษ,  สนง.พระพุทธศาสนา,  กศน.หนองคาย, เทศบาลตําบล,  สหกรณฯ,  สมาชิกยายไปตางจังหวัด   
ตอ 104  สพม. เขต 21,  บํานาญมัธยม,  บํานาญ จ.บึงกาฬ,  บํานาญ เขต 1  อ.ทาบอ  อ.โพธิ์ตาก  อ.บึงโขงหลง  อ.เซกา  อ.ปากคาด 
ตอ 105 โรงเรียนมัธยมเมืองบึงกาฬ,  อ.บึงกาฬ,  อ.พรเจริญ,  อ.ศรีวิไล, วัฒนธรรม จ.หนองคาย  และ จ.บึงกาฬ  กศน. บึงกาฬ 
ตอ 106 โรงเรียนมัธยมเมืองหนองคาย, สพป.นค. เขต 1, อ.สระใคร,  อ. สังคม  อ.โซพิสัย  ศูนยการศึกษาพิเศษ,  สกสค.  สสค. 
ตอ 102 ธุรการ       ตอ 107-108  การเงินและเงินฝาก      ตอ 112  บัญชี        ตอ  113   นิติกร      
ตอ 114, 115, 116  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  หรือ โทร/โทรสาร 0-4241-3276    
 
 
เพื่อความสะดวกในการสงเงิน  ชําระหนี้  ซ้ือหุน  หรือ อ่ืน ๆ   สามารถใชบริการผานธนาคารตามหมายเลขบัญชี    
1.  ธนาคารกรุงไทย จํากัด  สาขาหนองคาย  ช่ือบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ประเภทออมทรัพย  เลขที่  413-1-00127-6  หรือ    
2.  ธนาคารออมสิน  สาขาหนองคาย    ช่ือบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด      ประเภทเผื่อเรียก  เลขที่   050620387840       

-  กรุณา  Fax ใบโอนเงิน  ไปท่ีหมายเลข  0-4242-0746  พรอมระบุ ชื่อ- สกุล  สมาชิกสหกรณใหชัดเจน  เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน 
กรณีชําระหนี้คิดดอกเบี้ยเปนรายวัน    นับถึงวันท่ีเจาหนาท่ีไดรับหลักฐานการโอนเงิน 

 

 
 
 


