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ประวัติ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จ�ำกัด
สืบเนือ่ งจากพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2523 แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2536  ก�ำหนด
ให้มสี ำ� นักงานสามัญศึกษาจังหวัด ส�ำนักงานสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ส�ำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ มีนายสมคิด คมคาย ด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการสามัญศึกษาจังหวัด คนแรก ได้มแี นวคิด
ที่จะรวมคนสังกัดส�ำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดตั้งสหกรณ์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ คือ เพื่อน�ำรายได้จากก�ำไรส่วนหนึ่ง
สนับสนุนด้านการจัดการศึกษาและเพื่อเป็นแหล่งทุนของครู ลูกจ้าง ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงเป็น
จุดเริ่มต้นของสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จ�ำกัด มีการประชุมคณะผู้ก่อการในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2537 ณ ห้องประชุม
คุรสุ ภาจังหวัดกาฬสินธุ์ มีสมาชิกร่วมลงชือ่ จัดตัง้ 50 คน มีมติตงั้ ชือ่ สหกรณ์โดยมีชอื่ ว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุ์ จ�ำกัด “ ที่ตั้งส�ำนักงาน ส�ำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ อาคารการศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรม ถนน
สนามบิน ต�ำบลกาฬสินธุ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีท้องที่ด�ำเนินการในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 10 มิถุนายน 2537 ได้รับอนุญาตจดทะเบียนสหกรณ์ ตามใบส�ำคัญที่ อ. 041937 เลขที่ข้อบังคับที่ อ.063437
รายการจัดตั้งสหกรณ์
1. ชื่อและที่ตั้งสหกรณ์
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จ�ำกัด ที่ตั้งส�ำนักงาน สหกรณ์สามัญศึกษากาฬสินธุ์ จ�ำกัด อาคาร
การศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรม ถนนสนามบิน อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
2. สมาชิก
สมาชิกเมื่อแรกตั้ง 100 คน
3. ค่าหุ้น
ทุนเรือนหุ้นไม่จ�ำกัดจ�ำนวน มูลค่าหุ้นๆ ลุ 10 บาท สมาชิกเมื่อแรกตั้ง 100 คน ถือหุ้นครั้งแรก 5,450 หุ้น รวมเป็นทุน
ค่าหุ้น 54,500 บาท
ปี พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฎิรูปการศึกษา
ขอยกเลิกกรมสามัญ และ สปช. ดังนั้นคณะกรรมการได้มีการประชุม สามัญประจ�ำปี 2546 เมื่อวันที่ 18 มกราคม
2546 ได้แก้ไขข้อบังคับโดยให้ยกเลิกข้อความที่ก�ำหนดในข้อ 1 แต่ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
จ�ำกัด เลขทะเบียน อ. 077243 เสียทั้งหมด และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้
โดยเปลี่ยนชื่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จ�ำกัด เปลี่ยนเป็น
“สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จ�ำกัด” โดยทั้งนี้สหกรณ์ได้เปิดรับสมาชิกจากสังกัด สปช.เดิม ด้วย ปัจจุบันที่ตั้งส�ำนักงาน
เลขที่ 22 ถนนบายพาส-สงเปลือย ต�ำบลกาฬสินธุ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

วิสัยทัศน์
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จ�ำกัด  เป็นองค์กรที่มีคุณภาพบริหาร
ด้วยความ ซื่อตรง  สร้างความมั่นคง  และมั่นใจแก่สมาชิก

วัตถุประสงค์ การด�ำเนินงาน ของสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จ�ำกัด
เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสวัสดิการและสังคมของสมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเอง
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์
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นายประยงค์ โมคภา
  ประธานกรรมการ

นายสมชาย เชาว์พานิช
นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล
  รองประธานกรรมการ  คนที่  1      รองประธานกรรมการ  คนที่  2

นางเสาวรัตน์ อุดรพิมพ์
กรรมการและเหรัญญิก

นายวินัย ภูสง่า
ประธานกรรมการเงินกู้

นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา
กรรมการและเลขานุการเงินกู้

นายเอกรักษ์ สารปรัง
กรรมการเงินกู้

นายสิทธิชัย โภคาทรัพย์
กรรมการเงินกู้

นายสมเกียรติ คุ้มนายอ
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายสุวรรณ์ บัวพันธ์
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายสุพัฒน์ บุตรดีภักดิ์
กรรมการและเลขานุการ

นายอินทรีร่องคำ� โคตรเพ็ง
กรรมการเงินกู้

นายศุภชาติ ชารีรักษ์
กรรมการและเลขานุการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายสัญชัย ชัยศิริ
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายสมพงษ์ บุญเรือง
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
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นางสาวอรอนงค์ รุทเทวิน
ผู้ตรวจสอบกิจการ   คนที่ 2

นางเพ็ญพิศ ภักมี
ผู้ตรวจสอบกิจการ คนที่  1

นางชฎาพร บุญฤทธิ์
ผู้จัดการ

นางเอื้อการย์ ลาภบุญเรือง
หัวหน้าบัญชี
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นางพิราวรรณ์ ภูยาดาว นางจิระนันทน์ ขจรปัญญาไพศาล นางสาวสุภาพร สุวรรณรักษ์
รองผู้จัดการ / หัวหน้าสินเชื่อ
หัวหน้าการเงิน
หัวหน้าธุรการ

นายจตุพล ภูอินนา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ

นายพงษ์พันธ์ ลาดพลแสน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสันติ นาชัยพลอย
ลูกจ้างประจำ�

นายอารีย์ ภารสงวน
ลูกจ้างประจำ�

นางสมปอง ปุณะตุง
ลูกจ้างประจำ�

นายพิชิต แสนแก่นสาร
ลูกจ้างประจำ�

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จ�ำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2537 โดย
นายสมคิด คมคาย ผู้อ�ำนวยสามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาฬสินธุ์ขณะนั้นเป็นผู้ก่อตั้ง จนถึงขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จ�ำกัด มีอายุย่างเข้าปีที่ 27 มีคณะ
กรรมการด�ำเนินการทัง้ สิน้ 27 คณะ คณะกรรมการทุกชุดต่างก็ได้สร้างความเจริญก้าวหน้าและความมัน่ คงให้แก่
สหกรณ์มาโดยล�ำดับ ได้ยดึ มัน่ ในอุดมการณ์ หลักการและวัตถุประสงค์ของการก่อตัง้ โดยเคร่งครัด ได้สง่ เสริมการ
ออม ได้ให้บริการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันของมวลสมาชิก
วารสารฉบับนีเ้ ป็นฉบับแรกของปี 2564 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์เสมา
กาฬสินธุ์ จ�ำกัด ทุกด้านให้เป็นทีร่ จู้ กั ของมวลสมาชิกอันเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกันเพือ่ ความร่วม
มือในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ต่อไป
ในนามคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 27 ขอขอบคุณสมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี
และเจ้าหน้าทีท่ กุ คน ทีไ่ ด้รว่ มกันพัฒนาสหกรณ์ให้มคี วามก้าวหน้าและมัน่ คงตลอดมา ขอขอบคุณผูแ้ ทนส�ำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินงาน                 
ของสหกรณ์เป็นอย่างดี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล จงบันดาลให้ทุกท่าน
ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเทอญ

นายประยงค์  โมคภา
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จ�ำกัด
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ผลการดำ�เนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด
รายการ
จำ�นวนสมาชิก  (ราย)
   -สมาชิกปกติ
   -สมาชิกสมทบ
1.สินทรัพย์รวม
   1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน
   1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
2.หนี้สินรวม
   2.1 หนี้สินหมุนเวียน
   2.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน
3.ทุนของสหกรณ์
   3.1 ทุนเรือนหุ้น
   3.2  ทุนสำ�รอง
   3.3 ทุนสะสม
   3.4  กำ�ไรสุทธิ
4.รายได้
   4.1 รายได้ดอกเบี้ยและ
        ผลตอบแทนจากการลงทุน
   4.2 รายได้อื่น ๆ
5.ค่าใช้จ่าย
   5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
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ปี 2560
1,609
31

ปี 2561
1,652
33

ปี 2562
1,666
36

ปี 2563
1,662
42

152,143,226.45 148,893,797.43 158,835,736.78 161,818,176.51
1,235,834,736.10 1,282,239,438.47 1,33,410,937.98 1,327,018,692.63
231,569,596.20 223,411,056.20 269,216,093.39 297,514,891.83
450,002,965.33 423,697,162.32 380,683,387.62 280,170,117.32
606,462,500.00 672,982,320.00 723,289,470.00 782,734,050.00
40,404,940.66 46,253,977.83 52,959,281.37 59,116,109.94
1,258,636.65 1,377,766.65 1,254,216.65
940,126.65
58,279,323.71 63,410,952.90 65,207,955.73 68,361,573.40
  66,119,930.34 73,468,994.76   75,489,783.84 76,655,256.18     
747,711.28

601,175.16      730,908.18       620,997.47

8,588,317.91 10,659,217.02

11,012,736.29

8,914,680.25

เพื่อการส่งเสริมการออมทรัพย์สหกรณ์ให้การส่งเสริมการออมทรัพย์ให้แก่สมาชิก ดังนี้  
@ การถือหุ้นในสหกรณ์
   
    สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือนตามอัตราส่วนของจ�ำนวนเงินได้ของตนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก  
ตามระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น  พ.ศ. 2560  ทั้งนี้จะต้องซื้อเป็นมูลค่าหุ้นโดยการช�ำระค่าหุ้นรายเดือนนั้นให้ช�ำระโดยวิธีหัก
จากเงินได้รายเดือนของสมาชิก  ในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ�ำเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน  ( 1 หุ้น เท่ากับ 10 บาท )
@ การให้บริการรับฝากเงิน
- เงินฝากออมทรัพย์         
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ   3.00 บาท/ปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ    4.00 บาท/ปี

@ การให้บริการเงินกู้
- เงินกู้สามัญ
- เงินกู้ฉุกเฉิน
- เงินกู้เพื่อการศึกษา

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ    7.75  บาท/ปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ    7.75  บาท/ปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ    7.75  บาท/ปี

@ การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกมี 3 ประเภท ดังนี้
1. เงินกู้สามัญกู้ได้  70  เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 2,500,000  บาท  ส่งช�ำระไม่เกิน  190  งวด ต้องเป็นสมาชิก
ทางเดียว    สมาชิกที่ขอกู้ซ�้ำต้องช�ำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า  6  เดือน  จึงขอกู้ใหม่ได้
การให้เงินกู้เงินสามัญ พนักงานราชการ
การพิจารณาเพิ่มวงเงินกู้ยืมเงินกู้สามัญของพนักงานราชการที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จ�ำกัด โดยมี
หลักเกณฑ์  ดังนี้
1.สมาชิกที่มีอายุราชการไม่เกิน     3  ปี   กู้ได้ไม่เกิน   300,000  บาท
2.สมาชิกที่มีอายุราชการไม่เกิน     8  ปี   กู้ได้ไม่เกิน   400,000  บาท
3.สมาชิกที่มีอายุราชการเกินกว่า   8  ปี   กู้ได้ไม่เกิน   500,000  บาท            
เงินกู้สามัญยื่นค�ำขอกู้ได้ทุกวันท�ำการของสหกรณ์ฯ ระหว่างเวลา   09.00–16.30น.  ก่อนวันที่  5  ของทุกเดือน
2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน วงเงินกู้  200,000  บาท แต่ไม่เกินจ�ำนวนค่าหุ้น  ส่งช�ำระได้  12  งวด  สมาชิกสามารถกู้        
ได้ทุกวันท�ำการของสหกรณ์ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.
3. เงินกู้เพื่อการศึกษา วงเงินกู้  300,000 บาท  แต่ไม่เกินจ�ำนวนค่าหุ้นส่งช�ำระ 58 งวด สมาชิกที่ขอกู้ซ�้ำต้องช�ำระ
หนี้แล้ว ไม่น้อยกว่า 4 เดือน จึงขอกู้ใหม่ได้  สมาชิกสามารถกู้ได้ทุกวันท�ำการของสหกรณ์ระหว่างเวลา  09.00-15.00 น.
หมายเหตุ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และ เงินกู้เพื่อการศึกษา รวมกันแล้ววงเงินกู้ต้องไม่เกิน 300,000 บาท
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ข้อควรรู้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จ�ำกัด

การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้ง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็น    
   สมาชิก ตามข้อ 31 ) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก�ำหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานรับรอง
สมาชิกที่สมัครใหม่ ตามวรรคหนึ่งต้องผ่านการอบรมเพื่อรับทราบอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ วัตถุประสงค์
และการด�ำเนินการ สิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ และข้อก�ำหนดต่างๆ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จ�ำกัด ได้ก�ำหนด
เป็นระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้สมาชิกใหม่ได้รับข้อมูลและท�ำความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน ก่อนการใช้สิทธิในการกู้เงิน
ทุกประเภทของสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จ�ำกัด และในการจัดการอบรมให้จัดไม่น้อยกว่า 2 ครั้งในรอบปีบัญชี
สมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จ�ำกัด ตามข้อบังคับข้อ 41 จะขอกลับเข้า
เป็นสมาชิกใหม่จะต้องครบการลาออกไปแล้วเป็นเวลา 2 ปีทางบัญชีของสหกรณ์ และสมาชิกทีถ่ กู ให้ออกจากสหกรณ์ตามข้อ
บังคับ ข้อ 41 จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่จะต้องครบการให้ออกจากการเป็นสมาชิกแล้ว 4 ปี
ตัวอย่าง ตารางประกอบการพิจารณาเงินกู้เงินสามัญ
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เวลาเป็นสมาชิก

จำ�นวนหุ้นที่ชำ�ระ

จำ�กัดวงเงินผู้กู้ ไม่เกิน  ( บาท )

กำ�หนดส่งเงิน ชำ�ระหนี้  ( งวด )

อัตราการส่งเงิน รวมเงิน

6  เดือน  -  4 ปี

2,000

20,000

100

300

6  เดือน  -  4 ปี

3,000

30,000

100

500

6  เดือน  -  4 ปี

4,000

40,000

100

600

6  เดือน  -  4 ปี

5,000

50,000

100

800

6  เดือน  -  4 ปี

12,000

60,000

100

900

6  เดือน  -  4 ปี

14,000

70,000

100

1,000

6  เดือน  -  4 ปี

16,000

80,000

100

1,200

6  เดือน  -  4 ปี

18,000

90,000

100

1,300

6  เดือน  -  4 ปี

20,000

100,000

100

1,500

6  เดือน  -  4 ปี

22,000

110,000

100

1,600

6  เดือน  -  4 ปี

24,000

120,000

100

1,700

6  เดือน  -  4 ปี

26,000

130,000

100

1,900

6  เดือน  -  4 ปี

28,000

140,000

100

2,000

6  เดือน  -  4 ปี

30,000

150,000

100

2,200

6  เดือน  -  4 ปี

32,000

160,000

100

2,300

6  เดือน  -  4 ปี

34,000

170,000

100

2,400

6  เดือน  -  4 ปี

36,000

180,000

100

2,600

6  เดือน  -  4 ปี

38,000

190,000

100

2,700

6  เดือน  -  4 ปี

50,000

200,000

100

2,900

6  เดือน  -  4 ปี

52,500

210,000

100

3,000

6  เดือน  -  4 ปี

55,000

220,000

100

3,100

6  เดือน  -  4 ปี

57,500

230,000

100

3,300

6  เดือน  -  4 ปี

60,000

240,000

100

3,400

6  เดือน  -  4 ปี

62,500

250,000

100

3,600

6  เดือน  -  4 ปี

65,000

260,000

100

3,700

6  เดือน  -  4 ปี

67,500

270,000

100

3,800

6  เดือน  -  4 ปี

70,000

280,000

100

4,000

6  เดือน  -  4 ปี

72,500

290,000

100

4,100

6  เดือน  -  4 ปี

75,000

300,000

100

4,300

ฯลฯ

สรุปก่อนที่จะ “เซ็นค�้ำประกันสัญญา” ใดๆ ให้กับผู้อื่น จึงควรที่จะคิดให้ดีก่อนตัดสินใจควรท�ำความเข้าใจถึงสิทธิ์
และผลผูกพันในการเซ็นสัญญาค�้ำประกันให้กับผู้อื่น
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เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์  เว้นวันหยุดราชการ  ระหว่างเวลา  08.30   น. – 16.30  น.
ให้บริการ  รับ –จ่ายเงิน  วันจันทร์ – ศุกร์  เว้นวันหยุดราชการ  ระหว่างเวลา  09.00  น. – 15.00  น.

Line กลุ่มสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จ�ำกัด

Facebook : https://www.facebook.com/semakalasin/

E-mail: sema2537@hotmail.com

โทรศัพท์ 0-4381-2252 ,083-1402022
โทรสาร 0-4381-2254

ส่งไปรษณีย์ ที่อยู่ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จ�ำกัด
22 ถนนบายพาส-สงเปลือย ต�ำบลกาฬสินธุ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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