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สารจากประธาน 
 
 

 ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จํากัด ในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา 
สหกรณ์ฯ ได้พัฒนางานด้านต่าง ๆ หลายด้านเพื่อบริการสมาชิกให้ครอบคลุมตามความต้องการของ
สมาชิก ท้ังในด้านการทําธุรกรรมเกี่ยวกับการรับฝาก - ถอนเงิน และการกู้ยืมเงินเมื่อถึงคราวจําเป็น    
ก็ตาม สหกรณ์ฯ ของเราเน้นการให้บริการสมาชิกตามแนวคิดสู่ความสําเร็จเสมอมา โดยมุ่งเน้นคําว่า 
“สมาชิก คือ หัวใจ” การปฏิบัติงานในองค์รวมไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการดําเนินการ เจ้าหน้าท่ี มี
ความพร้อมในการเปล่ียนแปลง และพร้อมสําหรับการทํางานในยุคใหม่ รวมท้ังเปิดรับแนวคิดใหม่  ๆ    
สู่เป้าหมายเป็นสําคัญ เพราะการเรียนรู้ คือบทเรียน คือประสบการณ์ท่ีทําให้สหกรณ์ฯ ของเราเข้มแข็ง 
มั่นคงและยั่งยืน 
 สําหรับงานท่ีดําเนินการจัดบริการให้สมาชิกศึกษาดูงานท่ีผ่านมา ในปีนี้สหกรณ์ฯ ได้รับคํา
ช่ืนชมจากมวลสมาชิกว่าดําเนินการได้ดีเป็นอย่างยิ่ง 
 นอกจากนี้สหกรณ์ฯ ยังได้ขยายวงเงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษา เดิม 400,000 บาท เป็น 
500,000 บาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5 พร้อมท้ังใหบ้ริการเงินกู้เป็นรายวัน คือ ถ้าเอกสารหลักฐานเสร็จ
สมบูรณ์เรียบร้อย และผู้คํ้าประกันมาเซ็นช่ือแสดงตนต่อหน้าผู้จัดการหรือรองผู้จัดการ ก็สามารถรับ
เงินกู้ได้ภายในวันนั้นเลย 
 การดําเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารสํานักงานใหม่ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดําเนินการ
ถอดแบบและคิดราคากลาง คาดว่าจะประกาศประกวดราคาในเร็ว ๆ วันนี้ ส่วนอาคารสํานักงาน
ปัจจุบันได้ดําเนินการปรับปรุง โดยปรับเปล่ียนประตูเข้า - ออกด้านหน้าสํานักงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
และสะดวกแก่สมาชิกท่ีมาติดต่อทําธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ 
 ส่วนในเรื่องท่ีสมาชิกมีเสียงเรียกร้องให้สหกรณ์ฯ จ่ายเงินปันผลและเฉล่ียคืน โดยนําเงิน
เข้าบัญชีธนาคารหรือฝากไว้กับบัญชีออมทรัพย์ (พิเศษ) ท่ีสมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ฯ นั้น ให้เป็นไปตาม
ความสมัครใจของสมาชิก ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการส่งแบบสํารวจมายังสมาชิกทุกท่านแล้ว 
 ขอขอบพระคุณสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จํากัด ทุกท่านท่ีเห็นความสําคัญใน
การร่วมทําธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ ของเราด้วยดีเสมอมา และขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ
ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนับถือ โปรดดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ
สมดังหวังทุกท่านเทอญ 

 
 “สมาชิก คือ หัวใจ” 
 

  
 นายเทิม มิตรจิต 
 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จํากัด 
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ผลการด าเนินงาน ณ 30 เมษายน 2559 
 

สมาชิกสามัญ 7,486 คน 
สมาชิกสมทบ 286 คน 
ทุนเรือนหุ้น 2,521,705,100.00 บาท 
ทุนสํารอง 264,683,440.78 บาท 
ทุนสะสม 6,481,137.93 บาท 
เงินรับฝากออมทรัพย์ 60,723,458.16 บาท 
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3,298,384,938.48 บาท 
เงินรับฝากกองทุนโรงเรียน 89,785,382.27 บาท 
เงินปล่อยกู้ทุกประเภท 6,650,918,725.76 บาท 
รายได้ (สะสม พ.ย.58 – เม.ย.59) 170,543,025.16 บาท 
รายจ่าย (สะสม พ.ย.58 – เม.ย.59) 90,826,131.27 บาท 
กําไร (สะสม พ.ย.58 – เม.ย.59) 79,716,893.89 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปิดรับสมัครผู้สนใจ 
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพเสริมส าหรับสมาชิก ประจ าปี 2559 

 

หลักสูตรอบรม : 
 1. การสานกระเป๋าจากหลอดพลาสติก (อบรม 8 - 9 ต.ค.59) 
 2. งานประดิษฐ์เศษผ้า   (อบรม 8 ต.ค.59) 
 3. การจัดดอกไม้แห้ง   (อบรม 8 ต.ค.59) 
 4. งานร้อยลูกปัด   (อบรม 8 ต.ค.59) 
 5. งานเคดูพาด  (อบรม 9 ต.ค.59) 
 6. งาน DIY ดอกไม้กระดาษ  (อบรม 9 ต.ค.59) 
 7. การทําขนม   (อบรม 9 ต.ค.59) 
 8. งานพับเหรียญโยนทาน   (อบรม 9 ต.ค.59) 

 

รับหลักสูตรละไม่เกิน 35 ท่าน 
 

เปิดรับสมัครพร้อมกันทุกหลักสูตร 
ระหว่างวันท่ี 1 - 31 สิงหาคม 2559 

กรอกใบสมัครพร้อมช าระค่าลงทะเบียน 200 บาท 
และคืนเงินลงทะเบียนให้ในวันท่ีเข้ารับการอบรม 

 

อบรมระหว่างวันท่ี 8 - 9 ตุลาคม 2559 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 
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เล่าสู่กันฟัง.... 
 
  ผ่านไปแล้วโครงการทัศนศึกษาของผู้แทนสมาชิกและสมาชิก ประจ าปี 2559 ในปีนี้มีสมาชิก
เข้าร่วมโครงการมากเป็นพิเศษ สหกรณ์ฯ จัด 5 เส้นทาง สมาชิกให้ความสนใจสมัครเต็มทุกเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็น
ทัวร์นครวัด - นครธม เดิน ๆ ๆ และเดินชมความงามของโบราณสถานของขอมโบราณ  ส่ิงมหัศจรรย์หนึ่งใน
มรดกโลก ศึกษาประวัติศาสตร์... ทัวร์พม่า เดินสายสักการะส่ิงศักด์ิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า ขอพรพระทันใจ 
เทพกระซิบ กลับมาสมหวังดังต้ังใจทุกคน ไม่พลาดท่ีจะแวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองท่ีตลาดเมืองสก๊อต จัดเต็มกัน
ไป สนุกสนานกับการต่อราคา ฮ่าๆๆ... ทัวร์กาญจนบุรี - สังขละ / ระนอง - เกาะสอง / อุบลราชธานี - ลาวใต้ 
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  ก็สนุกสนานกันไป  ถึงอากาศจะร้อน แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสําหรับเราผู้รักการเดินทาง   
ทีมผู้จัดเห็นสมาชิกมีความสุข นะคะ งานนี้ผู้แทนสมาชิกมีความเห็นตรงกัน คือ ของบประมาณเพิ่มอีกหน่อยก้อ
จะดี คริคริ... ปีหน้าจะไปไหน รอฟังข่าวให้ดีนะคะ... สวัสดิการมุทิตาจิตส าหรับสมาชิกบ านาญที่มีอายุ 
60 ปีข้ึนไป ทางสหกรณ์ฯ ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกท่ีมีอยู่กับ
สหกรณ์ฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2559 สมาชิกสามารถนําสมุดเงินฝากมาปรับและเบิกถอนได้แล้ว
...  โครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีโรงเรียนส่งเข้าร่วมการคัดเลือกจํานวนหลาย
โรงเรียน สหกรณ์ฯ ได้คัดเลือกโครงการโรงเรียนน่าอยู่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านหนองชุมพล 
อําเภอเขาย้อย เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จํากัด ส่งไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเรียบร้อยแล้ว...  คลอดแล้วจ้า โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมส าหรับสมาชิก ประจําปี 2559 ในปีนี้
เล่ือนไปอบรมปลายปีกันเลยทีเดียว สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ กาปฏิทินรอเลยจ้า เปิดรับสมัครพร้อม
กันทุกหลักสูตรระหว่างวันท่ี 1 - 31 สิงหาคม นี้คะ...  ประกาศจ่ายเงินกู้รายวัน มติคณะกรรมการดําเนินการ 
ชุดท่ี 59 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2559 เห็นชอบให้พิจารณาดําเนินการจ่ายเงินกู้สวัสดิการการศึกษาและเงินกู้วิทย
ฐานะเป็นรายวัน เมื่อเอกสารการกู้เสร็จสมบูรณ์ และผู้คํ้าประกันมาแสดงตนท่ีสหกรณ์ฯ...  แจ้งสมาชิกเรื่อง
การปรับหุ้นตามฐานเงินเดือนใหม่  สหกรณ์ฯ ได้สํารวจเงินเดือนสมาชิกและได้ทําการปรับหุ้นรายเดือนตาม
เกณฑ์ถือหุ้นโดยอัตโนมัติ...  โปรดทราบ ๆ  ปัจจุบันสหกรณ์ได้ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของสหกรณ์ใหม่นาน
หลายปแีล้ว แต่ยังมีสมาชิกหลายท่านยังไม่ทราบ ยังคงเข้าไปท่ีเว็บเพจเก่าอยู่ ขอแจ้งให้ทราบโดยท่ัวกัน เว็บไซต์
ที่ใช้อยู่ปัจจุบันคือ www.phetcoop.com  ส่วนเว็บเพจเก่า www.coopthai.com/phetteacher/ เลิกใช้
ไปนานแล้วนะคะ เผลอคล๊ิกเข้าไปเว็บเพจเก่าเด๋ียวจะหงุดหงิดเอาง่าย ๆ ...  สมาชิกท่านใดท่ีไม่มีสมุดบัญชี
เงินฝากกับสหกรณ์ฯ ให้มาดําเนินการขอเปิดบัญชีเงินฝากให้เรียบร้อยเพื่อรอรับเงินสวัสดิการต่าง ๆ เสียแต่เนิ่น ๆ 
นะคะ...  การระบุผู้รับผลประโยชน์ ปัจจุบันยังมีสมาชิกสหกรณ์ฯ อีกจํานวนไม่น้อยท่ียังไม่ได้ระบุ ผู้รับ
ผลประโยชน์ท้ังของสหกรณ์ฯ และของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ฯ จึงขอให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูล
และมาดําเนินการระบุผู้รับผลประโยชน์ให้เรียบร้อยต่อไป เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบ คือ สําเนาทะเบียนบ้าน   
ผู้รับผลประโยชน์ท่ีท่านระบุค่ะ....แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า บ้ายบาย ....  
 
 
 

เล่าสู่กันฟัง
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รายงานจ�านวนสมาชิก สสอค. และ สส.ชสอ. ณ เดือนมีนาคม 2559รายงานจํานวนสมาชิก สสอค. และ สส.ชสอ. ณ เดือนเมษายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ก าหนดเปิดรับสมัคร   
 สมาชิก สสอค.  อายุไม่เกิน 50 ปี (สามัญ, สมทบคู่สมรส, สมทบบุตร, สมทบบิดา-มารดา)  ไม่เกิดก่อน
ปี 2508 (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20 บาท ค่าบํารุงรายปี 40 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท) 
 สมาชิก สส.ชสอ.  อายุไม่เกิน 58 ปี (สามัญ, สมทบคู่สมรส)  เกิดต้ังแต่ 1 ม.ค.2501 เป็นต้นไป 
(ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20 บาท ค่าบํารุงรายปี 20 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท) 
 
ถามมาตอบไป...... 
A  :  ถ้าผู้กู้ถูกลงโทษให้ออกจากราชการ และยังคงมีเงินกู้กับทางสหกรณ์  ผู้ค้้าประกันต้องรับผิดชอบแทน

ใช่ไหม และมีหนทางช่วยเหลือผู้ค้้าประกัน ในกรณีนี้หรือไม่ 
Q  :  การออกจากราชการโดยมีความผิด คือ ขาดคุณสมบัติข้อบังคับข้อ 40 สหกรณ์ฯ ดําเนินการโดยนําหุ้น

ชําระหนี้และเรียกผู้กู้และผู้คํ้าประกันมาแบ่งส่วนความรับผิดชอบ 
A  :  ถ้าท้าเร่ืองการโอนสมาชิกจาก สหกรณ์ครู กทม. มา สหกรณ์ครูเพชรบุรีแล้ว สามารถกู้เพิ่มได้เลยทันที

หรือเปล่าค่ะ 
Q  :  สามารถกู้เพิ่มได้ โดยพิจารณาจากอายุการเป็นสมาชิกและทุนเรือนหุ้นท่ีมี ท้ังนี้พิจารณาตามเกณฑ์การกู้

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จํากัด 
A  :  เนื่องจากดิฉันได้กู้เงินสามัญไปโดยใช้ ผู้ค้้าประกัน จ้านวน 2 คน  ซ่ึงในขณะนี้ในจ้านวนผู้ค้้าประกัน 1 

คน ต้องการจะลาออก หรือย้ายสหกรณ์ไปที่อื่น  ดิฉันหาคนค้้าประกันให้ใหม่ได้แล้ว ดิฉันต้องท้า
อย่างไรบ้าง และผู้ค้้าสามารถลาออกได้เลยหรือไม่ 

Q  :  ผู้กู้ต้องมาดําเนินการเปล่ียนแปลงผู้คํ้าประกัน  โดยให้มาติดต่อฝ่ายเงินกู้เพื่อพิมพ์สัญญาคํ้าประกันพร้อม
แนบเอกสารประกอบของผู้คํ้าประกันรายใหม่ นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ และ 
ผู้คํ้าประกันรายเดิมสามารถลาออกได้ 

A  :  กรณีกู้เงินสามัญไว้แล้ว สามารถกู้หุ้นอีกได้ไหมครับ 
Q  :  ไม่สามารถกู้ได้ เนื่องจากการกู้สามัญได้ใช้ทุนเรือนหุ้นและผู้คํ้าประกันร่วมกัน  (หากสมาชิกประสงค์กู้  

ทุนเรือนหุ้น สมาชิกจะไม่สามารถกู้สัญญาประเภทอื่นได้อีก) 

          ทั่วประเทศ    ศูนย์เพชรบุรี 
ยอดสมาชิก 2558 214,547 1,618 
เข้าใหม่ระหว่างปี 10,006 25 
หักพ้นสมาชิกภาพ 
 - ถึงแก่กรรม 1,080 4 
 - ลาออก 560 
คงเหลือ 222,913 1,639 

          ทั่วประเทศ    ศูนย์เพชรบุรี 
ยอดสมาชิก 2558 275,869 2,831 
เข้าใหม่ระหว่างปี 3,986 8 
หักพ้นสมาชิกภาพ 
 - ถึงแก่กรรม 585 4 
 - ลาออก 192 
คงเหลือ 279,078 2,835 

ข่าว สสอค. และ สส.ชสอ.

ถามมาตอบไป.....
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รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 - เมษายน 2559รายช่ือสมาชิกเสียชีวิต ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 - เมษายน 2559 
ล้าดับ เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล วันที่เสียชีวิต สาเหตุทีเ่สียชีวิต 

1. 3914 นายพินิจ พันธ์ุละออง 4 พ.ย.2558 ปอดติดเชื้อรุนแรง 
2. 10149 นายวรชัย เยาวปราณี 23 พ.ย.2558 หัวใจขาดเลือด 
3. 1368 นางเตือนใจ ศิริอินทร ์ 27 พ.ย.2558 ภาวะหัวใจหยุดทํางาน 
4. 4817 นายเสนอ สุขแก้ว 8 ธ.ค.2558 ปอดอักเสบติดเชื้อ 
5. 14113 นายพงษ์ศักด์ิ เอกลักษณ์ไพสิฐ 27 ธ.ค.2558 มะเร็งตับ 
6. 10179 นายสุธี เกษสุวรรณ ์ 28 ธ.ค.2558 มะเร็งตับ 
7. 4740 น.ส.ศรีสุภางค ์ ทิมวัฒน์ 30 ธ.ค.2558 มะเร็งกระจายในปอด 
8. 2457 นายหลุย  จิรวิวัฒน์ภัทร 11 ม.ค.2559 ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 
9. 12955 นายวินิจ ชิระมณ ี 17 ม.ค.2559 กล้ามเน้ือหัวใจตาย 
10. 4322 นายทองคํา พราหมณ์โสภ ี 30 ม.ค.2559 ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 
11. 1944 นายเอนก ดุลบุตร 12 ก.พ.2559 กล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
12. 3040 นายสมเกียรติ คุ้มภัย 15 ก.พ.2559 เส้นเลือดหัวใจตีบ 
13. 11382 นายม้อน บรรเจิดศริ ิ 17 ก.พ.2559 หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 
14. 8958 น.ส.ยุพา ฤทธิจุล 5 มี.ค.2559 มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย 
15. 11818 นางกณิการ์ โพธ์ิสวัสด์ิ 4 มี.ค.2559 มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 
16. 191 นางเปรื่อง อังกินันทน์ 20 มี.ค.2559 ภาวะหัวใจและทางเดินหายใจ 

ล้มเหลวเฉียบพลัน 
17. 4798 นายนวรัตน์ สมยา 22 มี.ค.2559 สมองและศรีษะถูกกระทบกระเทือน

อย่างรุนแรง 
18. 5492 นายประทีป เจ้ยเปลี่ยน 20 เม.ย.2559 โรคมะเร็งท่อนํ้าดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เงินเดือน ถือหุ้นขั้นต้่า (บาท) 

ไม่เกิน 5,000 บาท 
เกินกว่า 5,000 บาท 
เกินกว่า 7,000 บาท 
เกินกว่า 9,500 บาท 
เกินกว่า 12,000 บาท 
เกินกว่า 14,500 บาท 
เกินกว่า 20,000 บาท 
เกินกว่า 25,000 บาท 
เกินกว่า 30,000 บาท 
เกินกว่า 35,000 บาท 
เกินกว่า 40,000 บาท 
เกินกว่า 45,000 บาท 

 

300 
400 
600 
800 

1,100 
1,300 
1,500 
1,700 
1,900 
2,100 
2,300 
2,500 

ตารางเกณฑ์การถือหุ้นนี้ 
แก้ไขเมื่อวันท่ี 19 มี.ค.2557 
ใช้สําหรับสมาชิกสมัครใหม่ 

(ต้ังแต่เลขทะเบียนสมาชิก 15722 เป็นต้นไป) 
 

สําหรับสมาชิกเดิม สามารถถือหุ้นได้ไม่บังคับ 
แล้วแต่ความสมัครใจ 

 
การงดส่งหุ้น ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
สมาชิกต้องชําระค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 300 งวด 

หรือมีหุ้นไม่น้อยกว่า 350,000 บาท 

เกณฑถ์อืหุน้ 

หมายเหตุ  :  สมาชิกที่ได้ปรับเลื่อนเงินเดือน สหกรณ์ฯ จะด้าเนินการปรับเพิ่มหุ้นรายเดือนให้เป็นไป 
ตามเกณฑ์ที่ก้าหนดโดยอัตโนมัติ 

เกณฑ์ถือหุ้น
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ประมวลภาพโครงการทัศนศึกษา ประจ าปี 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลาท าการ 
เปิดบริการวันอังคาร - วันเสาร์ 

*** เวลาท าการปกติ  *** 
08.30 - 16.30 น. 
บริการฝาก - ถอน  

ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.00  น. 
บริการเงินกู้  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00  น. 

วันหยุดนักขัตฤกษเ์ดือน มิ.ย. - ส.ค.59 
 

19 ก.ค.2559 วันอาสาฬหบูชา 
20 ก.ค.2559 วันเข้าพรรษา 
12 ส.ค.2559 วันแม่แห่งชาติ 

เว็บไซต์สหกรณ์ 

www.phetcoop.com 

 

 

 สมาชิกสังกัดหน่วยชําระท่ีสหกรณ์ (G04) ท่านใดประสงค์ให้ธนาคารกรุงไทยหักเงินรายเดือนของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จํากัด จากบัญชีเงินฝากของท่าน โปรดติดต่อสหกรณ์ฯ เพื่อขอแบบฟอร์มแจ้ง
ความจ้านงการหักเงินรายเดือนได้ท่ีสหกรณ์ฯ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ้ากัด โดยไม่ต้องน้าเงินมาส่งเองที่สหกรณ์ฯ 
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 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จํากัด ขอรายงานความเคล่ือนไหว ของ
สมาคมฯ และสาระน่ารู้สู่สมาชิก ดังนี้ต่อไปนี้ 
 สมาชิกยกมา  เดือนมีนาคม 2559 จํานวน 8,043 คน  
 สมาชิกเข้าใหม่ จํานวน 23 คน 
 สมาชิกพ้นสมาชิกภาพ 
 -  ตาย จํานวน 2 คน 
 -  ลาออก จํานวน - คน 
 -  ขาดส่งเงินสงเคราะห์ จํานวน 4 คน 
ยอดสมาชิกคงเหลือยกไป เดือนพฤษภาคม 2559 จํานวน 8,060 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
www.phetcoop.com 
นามผู้รับ 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
18/11 ถ.ชีสระอินทร์ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุร ี76000 โทร.032-425301 โทรสาร 032-400501 

เจ้าของ  สหกรณ์ออมทรพัยค์รูเพชรบุร ีจ ากัด 

ผู้จัดทํา  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 59 ประกอบด้วย นายเทิม มิตรจิต นางมันทนา คงเจริญ  
นางชัชฎา ร่างน้อย นายสุรศักด์ิ เหรียญบุบผา นายไพโรจน์ ชุ่มกมล นายภาคย์ พราหมณ์แก้ว  นางสรินรัชต์ บุญคํา 

พิมพ์ที่  บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จํากัด 241/55-57 ถนนราษฎรยินดี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร 032-325534-5 

ชําระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 
ใบอนุญาตเลขที่ 155/2557 

ไปรษณีย์เพชรบุร ี

สิ่งที่สมาชิกควรปฏิบัติ 
 

 1. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ของสมาชิก ต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ และสมาคมฌาปนกิจฯ ทราบโดย
ด่วน เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและผู้รับผลประโยชน์ 
 2.  การระบุผู้รับผลประโยชน์ สมาชิกมีสิทธิเปล่ียนแปลงผู้รับผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา ขอยื่นแบบ
ด้วยตนเองท่ีสหกรณ์ฯ และสมาคมฌาปนกิจฯ โดยระบุช่ือบุคคลนั้น ๆ พร้อมแนบสําเนาทะเบียนบ้าน ของ
ผู้รับผลประโยชน์ ยื่นได้ในวันและเวลาทําการของสหกรณ์ 
 3.  การชําระเงินสงเคราะห์สมาชิกท่ีไปชําระด้วยตนเองท่ีสมาคมฌาปนกิจฯ ขอให้นําเงินไปชําระทุก
ส้ินเดือน เพื่อจะไม่ต้องแจ้งหรือเตือนชําระเงิน 

 
 

ติดต่อสอบถามในวันและเวลาท าการ อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.  
โทร. 032-425301 ต่อ 15 
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สมาคมฯ และสาระน่ารู้สู่สมาชิก ดังนี้ต่อไปนี้ 
 สมาชิกยกมา  เดือนมีนาคม 2559 จํานวน 8,043 คน  
 สมาชิกเข้าใหม่ จํานวน 23 คน 
 สมาชิกพ้นสมาชิกภาพ 
 -  ตาย จํานวน 2 คน 
 -  ลาออก จํานวน - คน 
 -  ขาดส่งเงินสงเคราะห์ จํานวน 4 คน 
ยอดสมาชิกคงเหลือยกไป เดือนพฤษภาคม 2559 จํานวน 8,060 คน 
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นางชัชฎา ร่างน้อย นายสุรศักด์ิ เหรียญบุบผา นายไพโรจน์ ชุ่มกมล นายภาคย์ พราหมณ์แก้ว  นางสรินรัชต์ บุญคํา 

พิมพ์ที่  บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จํากัด 241/55-57 ถนนราษฎรยินดี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร 032-325534-5 

ชําระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 
ใบอนุญาตเลขที่ 155/2557 

ไปรษณีย์เพชรบุร ี

สิ่งที่สมาชิกควรปฏิบัติ 
 

 1. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ของสมาชิก ต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ และสมาคมฌาปนกิจฯ ทราบโดย
ด่วน เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและผู้รับผลประโยชน์ 
 2.  การระบุผู้รับผลประโยชน์ สมาชิกมีสิทธิเปล่ียนแปลงผู้รับผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา ขอยื่นแบบ
ด้วยตนเองท่ีสหกรณ์ฯ และสมาคมฌาปนกิจฯ โดยระบุช่ือบุคคลนั้น ๆ พร้อมแนบสําเนาทะเบียนบ้าน ของ
ผู้รับผลประโยชน์ ยื่นได้ในวันและเวลาทําการของสหกรณ์ 
 3.  การชําระเงินสงเคราะห์สมาชิกท่ีไปชําระด้วยตนเองท่ีสมาคมฌาปนกิจฯ ขอให้นําเงินไปชําระทุก
ส้ินเดือน เพื่อจะไม่ต้องแจ้งหรือเตือนชําระเงิน 

 
 

ติดต่อสอบถามในวันและเวลาท าการ อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.  
โทร. 032-425301 ต่อ 15 

สิ่งที่สมาชิกควรปฏิบัติ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ�ากัด
ข่าว

ประจ�ำเดือน กุมภำพันธ์ - เมษำยน 2559 สำรสัมพันธ์  สอ.ครูเพชรบุรี 8


