
  
 

 ขอสวัสดีตอนรับสมาชิกสหกรณเราสูปบัญชี  2558  ซึ่งพวกเราตองระมัดระวังการใชจายเงินสวนตัว  ครอบครัว  และ 
ภาษีสังคมใหรอบคอบยิ่งข้ึน  ทางฝายตัวแทนมวลสมาชิกเรา  ไดแกทานผูอํานวยการเสถียร  แสนอุบล  ประธานกรรมการ และ 
กรรมการดําเนินการ  ชุดท่ี  55  จะต้ังใจพัฒนางานการใหบริการเงินกู,  เงินฝาก  และสวัสดิการตาง ๆ  แกสมาชิกใหมีความม่ันคง   
และเจริญกาวหนาตอไป  โดยไดจัดทีมงานบริหารจัดการ  ดังนี ้
คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย   คณะกรรมการเงินกู  ประกอบดวย 
1.  นายเสถียร  แสนอุบล   ประธานกรรมการ     1.  นายพินิจ    งามวิเศษ            ประธานกรรมการ 
2.  นายสวัสด์ิ  มูลศร ี  รองประธานกรรมการ  คนท่ี 1 2.  นางมยุเรศ  โคตรชมภู               กรรมการ 
3.  นายผดุงเกียรติ  รักษวรโชติ รองประธานกรรมการ  คนท่ี 2 3.  นายสรุะสิทธิ์  คะลีลวน            กรรมการ 
4.  นายสมบูรณ  วิชิต  รองประธานกรรมการ  คนท่ี 3 4.  นายชูศักด์ิ  สุทธศร ี            กรรมการ   
5.  นายสมนึก  ศรีจันทร  กรรมการและเลขานุการ  5.  นายสุวัฒ  ภาคีนุยะ            กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ประกอบดวย  คณะกรรมการสวัสดิการ  ประกอบดวย 
1.  นายวุฒิพงศ  บทมาตย  ประธานกรรมการ     1.  นายอนุสรณ  วุฒิชาติ           ประธานกรรมการ 
2.  นายชูศักด์ิ  สุทธศร ี  กรรมการ      2.  นายสุวัฒ  ภาคีนุยะ           กรรมการ 
3.  นายสุปรณชิ  อุดมเพ็ญ  กรรมการ      3.  นายวีระ  กอบุตร            กรรมการ 
4.  นายสุระสิทธิ์  คะลีลวน  กรรมการ      4.  นางมยุเรศ  โคตรชมภู            กรรมการ 
5.  นายเจริญ  สอนคําหาญ  กรรมการและเลขานุการ     5.  นางสาวสุธาสินี  สระบัว           กรรมการและเลขานุการ 

.   
การแตงตั้งที่ปรึกษา  และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์   
 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์ ประกอบดวย   ที่ปรึกษา  ประกอบดวย 
1)  รศ. เต็มใจ  สุวรรณทัต     1)  นายเกิดมี  สอนเมือง 
2)  ดร. อัมพร  พินะสา     2)  ดร. ธีรพงษ  สารแสน 

 3)  นายปราโมทย  ภูมิพันธ 
 

คณะผูตรวจสอบกิจการ ปบัญชี 2558   ประกอบดวย   
1)  นายชัยกร  จันทรศร ี 2)  นายสุวัฒน  โบราณินทร 3)  นายอาทิตย  อัมไพ     4)  นายสุพจน  พรหมจักร  
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 รายงานงบทดลอง ณ วันที่  31  ตุลาคม  2557 
- หมวดสินทรัพย      = 4,850,487,304.39  บาท - หมวดรายรับ     =           30,344,896.95  บาท       
- หมวดหนี้สิน      = 2,431,428,770.52  บาท - หมวดรายจาย    = 19,614,534.65  บาท 
- หมวดทุน       = 2,395,297,705.08  บาท      รายรับเกินรายจาย    =            10,730,362.30  บาท 

 การจายเงินสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนตุลาคม 2557 
-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 4 ราย      เปนเงิน     1,012,000.-บาท 
-  การจายเงินสวัสดิการเนื่องจากเปนสมาชิก 10 ปข้ึนไป และขอลาออกจากสหกรณ  
    จํานวนวน  2 ราย        เปนเงิน             3,800.-บาท 
-  การจายเงินสวัสดิการสมาชืด  กรณีเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากอายุครบ  
   60 ปบริบูรณ ยังคงเปนสมาชิกสหกรณ จํานวนวน  115 ราย   เปนเงิน      1,422,420.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน  475 คน   เปนเงิน          23,750.-บาท 
          รวม   2,461,970.- บาท  

 เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ เงินฝากทุกประเภทสิ้นเดือนตุลาคม 2557 จํานวน 2,614  บัญชี เปนเงิน 398,192,030.37  บาท 
         สมาชิกสหกรณ        สมาชิกสหกรณประเภทสมทบ 
       - เงินฝากออมทรัพย 1.50%    =  17,161,969.30  บาท               - เงินฝากออมทรัพย 1.50%            =        186,366.05  บาท            
       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00% = 242,938,076.47 บาท       - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 4.00%   = 132,106,464.11  บาท 

- เงินฝากประจํา 12  เดือน 4.75% = 1,687,342.28  บาท          
       - เงินฝากออมทรัพยATM 1.50% =  4,111,812.16  บาท       
 การสงใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัย 10 ปขึ้นไป เพ่ือประกอบการขอลดหยอนภาษ ี

-  สมาชิกสหกรณท่ีกูเงินสามัญเกิน 1.5 ลานบาท  ซึ่งทําประกันชีวิตคํ้าประกันเงินกูสามัญ  ต้ังแตรอบจายเงิน 31 ม.ค. 57 ถึง 
   31 ตุลาคม 2557  สหกรณไดสงสําเนาใบเสร็จรับเงินเบ้ียประกันทางไปรษณีย  ท่ีอยูตามท่ีแจงไวกับบริษัท เอไอเอ  แลว 

 
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 

 
   

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

    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 


