
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
เร่ือง  ลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 

 
  เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน สมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจาก
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
และเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 
  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 8 
พ.ศ.2558 ข้อ 66 (2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก พ.ศ.2558 
ข้อ 14 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 63 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ.2562 ให้
ปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากทุกประเภทลงร้อยละ 0.25 ต่อปี ดังนี้ 

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย/ต่อปี (จากเดิม) อัตราดอกเบี้ย/ต่อปี (เปลี่ยนใหม่) 

เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.00 ร้อยละ 1.75 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 3.50 ร้อยละ 3.25 

เงินฝากออมทรัพย์บุตรแรกเกิด ร้อยละ 3.00 ร้อยละ 2.75 

เงินกองทุนโรงเรียน ร้อยละ 4.00 ร้อยละ 3.75 

เงินฝากประจ า   
 - เงินฝากประจ า 3 เดือน ร้อยละ 3.50 ร้อยละ 3.25 
 - เงินฝากประจ า 6 เดือน ร้อยละ 3.75 ร้อยละ 3.50 
 - เงินฝากประจ า 12 เดือน ร้อยละ 4.00 ร้อยละ 3.75 
 - เงินฝากประจ า 24 เดือน ร้อยละ 4.25 ร้อยละ 4.00 

 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 2 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 
 
 
 (ดร.สังเวียน  อ่อนแก้ว) 
 ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
 
 
 

สหกรณอ์อมทรพัยค์รูเพชรบุรี จ ำกดั 
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
เร่ือง  ลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 

 
  ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะ
ของตลาดเงินและสถานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด รวมท้ังช่วยแบ่งเบาภาระ
ดอกเบ้ียจ่ายของสมาชิกท่ีกู้เงินจากสหกรณ์ 
  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 8 
พ.ศ.2558 ข้อ 66 (2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2558 ข้อ 24 ระเบียบ
ว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.2558 ข้อ 24 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 63 
ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ.2562 ให้ปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้แก่สมาชิก ดังนี้ 
 1. เงินกู้ฉุกเฉิน 
  จากเดิมอัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี  เป็นอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี 
 2. เงินกู้สามัญใช้ทุนเรือนหุ้น และเงินฝากค้ าประกัน 
  จากเดิมอัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี  เป็นอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี 
 3. เงินกู้สามัญใช้บุคคลค้ าประกัน 
  จากเดิมอัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี  เป็นอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี 
 4. เงินกู้สามัญรวมหนี้สถาบันการเงิน 
  จากเดิมอัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี  เป็นอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี 
 5. เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  จากเดิมอัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี  เป็นอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี 
 6. เงินกู้โครงการยิ้มได้สุขใจ 
  จากเดิมอัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี  เป็นอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี 
 7. เงินกู้พิเศษ 
  จากเดิมอัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี  เป็นอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี 
 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 2 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 
 
 
 (ดร.สังเวียน  อ่อนแก้ว) 
 ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
 

สหกรณอ์อมทรพัยค์รูเพชรบุรี จ ำกดั 
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
เร่ือง  งดรับเงินฝาก และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 

 
  เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานสหกรณ์สูงสุด สอดคล้องกับภาวะของตลาดเงิน 
และสถานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 8 
พ.ศ.2558 ข้อ 13, ข้อ 66 (2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจาก
สหกรณ์อื่น พ.ศ.2558 ข้อ 13 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 63 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 24 
ธันวาคม พ.ศ.2562 ให้งดรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น และปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากทุกประเภทจาก
สหกรณ์อื่นลงร้อยละ 0.25 ต่อปี ดังนี้ 

ประเภทเงินฝาก (จากสหกรณ์อื่น) อัตราดอกเบี้ย/ต่อปี (จากเดิม) อัตราดอกเบี้ย/ต่อปี (เปลี่ยนใหม่) 

เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.00 ร้อยละ 1.75 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 3.25 ร้อยละ 3.00 
 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 2 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 
 
 
 (ดร.สังเวียน  อ่อนแก้ว) 
 ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
 

สหกรณอ์อมทรพัยค์รูเพชรบุรี จ ำกดั 
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