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สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบรุี จ ากัด ทุกท่านครับ 
 

 ขอกราบขอบพระคุณสมาชิกที่ไว้วางใจให้กระผม นายเทิม มิตรจิต เป็นประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เพชรบุรี จ ากัด ต่ออีกวาระหน่ึง ผมมีความพร้อมและเต็มใจอย่างย่ิงในการร่วมท างานพร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบ
กิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน วันเวลาท่ีหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ พร้อมกับความเจริญเติบโตของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด จากการมีส่วนร่วม สร้างสรรค์ความสัมพันธ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลของบรรดาสมาชิกทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคมตามหลักประชาธิปไตยภายใต้เงื่อนไขและอุดมการณ์ที่เอื้ออาทร สอดคล้องตามหลักการสหกรณ์สากลด้วย
การดูแลสมาชิกอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ก่อเกิดความมั่นคง เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  
 ปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ฯ มีความประสงค์สะสมหุ้นและฝากเงินออมทรัพย์เพ่ิมเติมเป็นจ านวนมาก ซึ่งถือได้ว่าเป็น
หลักการของสหกรณ์ที่ส่งเสริมสนับสนุน กอรปกับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ได้บริหารจัดกา รให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส มีผลตอบแทนด้านเงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในอัตราที่สูงมาก (ถ้าเปรียบเทียบกับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ าสุดของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด) ทั้งน้ี นโยบายการบริหารจัดการที่ผมและคณะกรรมการ     
ให้ความส าคัญในการดูแลสมาชิกให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยการท างานอย่างเป็นระบบ โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลอย่างย่ังยืน 
 คณะกรรมการชุดท่ี 61 น้ี ได้จัดท าโครงการเงินกู้ เพ่ือเหตุฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาน้ าท่วม วงเงินไม่เกิน 
100,000 บาท มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการน้ี จ านวน 1,628 ราย ใช้เงิน 120,447,200.- บาท อัตราดอกเบี้ยต่ าสุดเพียง 4% ต่อปี 
(โครงการปิดเมื่อ 31 มกราคม 2561) และยังมีโครงการเงินกู้สามัญรวมหน้ีสถาบันการเงิน โครงการ 2 ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ
สมาชิกที่เคยมีความจ าเป็นและเดือดร้อนในการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวที่ผ่านมาหลายปี โดยกู้เงินจากสถาบันการเงิน
ตามความจ าเป็นน้ัน ๆ และได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน ก าหนดวงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000.- บาท ซึ่งโครงการ
น้ีจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สมาชิกที่พึงประสงค์เข้าโครงการดังกล่าวสามารถปรึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ฯ ทุกวันและเวลาท าการสหกรณ์ฯ 
 ส าหรับการด าเนินงานการก่อสร้างอาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ก าลังด าเนินการก่อสร้าง
อาคารส านักงานและอาคารประกอบอย่างต่อเน่ือง มีความก้าวหน้าอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ด้วยความเอาใจใส่ของ
คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ เจ้าหน้าที่  พร้อมด้วยที่ปรึกษางานก่อสร้างร่วมกันควบคุมก ากับ
ติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามสัญญาฯ อย่างโปร่งใส สมาชิกจะได้ใช้บริการที่ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
แห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบเป็นศูนย์กลางของมวลสมาชิกในการใช้บริการด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สมศักด์ิศรีของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ด้วย “สมาชิก คือ หัวใจ” 
 ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ไตรมาสแรก สรุปได้ดังน้ี  

ทุนเรือนหุ้น 2,790,654,860.00 บาท 
ทุนส ารอง 299,053,314.34 บาท 
เงินรับฝาก 4,821,293,112.90 บาท 
รายได้ 99,892,450.44 บาท 
รายจ่าย 58,284,155.09 บาท 
ประมาณก าไร 41,608,295.35 บาท 

 ท้ายน้ี กระผมขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุข ความสงบ ร่มเย็น มีความเจริญ สุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากภัยพิบัติอันตรายทั้งปวงและคิดท าสิ่งใดในทางที่ถูกที่ควรให้สมปรารถนาทุกประการตลอดไป 

 
 

นายเทิม  มิตรจิต 
ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
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คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากดั ชุดที่ 61 
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ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 

      
 

   
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

     
 

ผลการด าเนินงาน ณ 31 มกราคม 2561 
 

สมาชิกสามัญ 7,805 คน 
สมาชิกสมทบ 371 คน 
ทุนเรือนหุ้น 2,790,654,860.00 บาท 
ทุนส ารอง 299,053,314.34 บาท 
ทุนสะสม 12,035,401.93 บาท 
เงินรับฝากออมทรัพย์ 48,402,775.17 บาท 
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 4,672,426,108.18 บาท 
เงินรับฝากกองทุนโรงเรียน 100,464,229.58 บาท 
เงินปล่อยกู้ทุกประเภท 7,585,137,477.37 บาท 
รายได้ (สะสม พ.ย.60 – ม.ค.61) 99,892,450.44 บาท 
รายจ่าย (สะสม พ.ย.60 – ม.ค.61) 58,284,155.09 บาท 
ก าไร (สะสม พ.ย.60 – ม.ค.61) 41,608,295.35 บาท 
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ผลการคัดเลือก 
โครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561 

 
 ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ 
ร่วมส่งโครงการโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2561 เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือก 
รับเงินสนับสนุนของสหกรณ์ฯ ในปีนี้มีโรงเรียนท่ีส่งโครงการรวมท้ังส้ิน 18 โครงการ 
คณะกรรมการพิจารณาให้ได้รับรางวัล จ านวน 16 โครงการ ได้แก่ 

 

โครงการ โรงเรียน รับรางวัล 
รางวัลท่ี 1 ขนมไทยจากไม้ชายเลน น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
วัดเกาะแก้ว 10,000.- 

รางวัลท่ี 2 ส่งเสริมทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง วัดเขาสมอระบัง 8,000.- 
รางวัลท่ี 3 ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองร ี 6,000.- 
ชมเชย 1. เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน บ้านท่าโล้ 2,000.- 
ชมเชย 2. โรงเรียนพอเพียงด้วยหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
วัดปากอ่าว 2,000.- 

ชมเชย 3. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัดดอนผิงแดด 2,000.- 
ชมเชย 4. เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัดหนองไม้เหลือง 2,000.- 
ชมเชย 5. น้ าพริกลงเรือคู่ครัวความพอเพียง บางจานวิทยา 2,000.- 
ชมเชย 6. เกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
วัดหนองปรง 2,000.- 

ชมเชย 7. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข วัดห้วยโรง 2,000.- 
ชมเชย 8. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท่ีเน้น 
 การมีงานท า 

บ้านลาดวิทยา 2,000.- 

ชมเชย 9. โรงเรียนวิถีพุทธ สุวรรณฯ 2,000.- 
ชมเชย 10. เกษตรแปรรูป บ้านแหลม 2,000.- 
ชมเชย 11. สหกรณ์ร้านค้า วังตะโก 2,000.- 
ชมเชย 12. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา อรุณประดิษฐ 2,000.- 
ชมเชย 13. ผลิตน้ าด่ืมตราโรงเรียนบ้านพุตุม บ้านพุตุม 2,000.- 
  50,000.- 

 

 ท้ังนี้  ทางสหกรณ์ฯ ได้ส่งโครงการขนมไทยจากไม้ชายเลน น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนวัดเกาะแก้ว อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นตัวแทน
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ ากัด ต่อไป 
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โครงการเงินกู้สามัญรวมหนี้สถาบันการเงิน โครงการ 2 
 

หลักเกณฑ์การกู้ : 
 1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 2. ผู้กู้ต้องเป็นหน้ีสถาบันการเงิน และต้องผ่อนช าระโดยหัก ณ ท่ีจ่ายได้เท่าน้ัน 
 3. สมาชิกมีสิทธิ์กู้ได้ 70 เท่าของเงินเดือน กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยไม่เกินหน้ีท่ีมีกับ
สถาบันการเงิน และให้รวมเงินประกันสินเช่ือ, เงินกู้โครงการด ารงชีพ, เงินกู้ฉุกเฉินน้ าท่วม ตามเง่ือนไข ดังน้ี 
  3.1 จะต้องมีเงินเดือนเหลือพอให้หัก ณ ท่ีจ่าย โดยการช าระหน้ีเงินกู้ทุกประเภทรวมกัน ต้อง
ไม่เกิน 85% ของเงินเดือน 
  3.2 วงเงินให้กู้โครงการสามัญรวมหน้ีสถาบันการเงิน ไม่นับเป็นเงินกู้สามัญ 
  3.3 ต้องไม่เป็นสมาชิกท่ีผิดนัดหรือขาดส่งเงินงวดช าระหน้ีต่อสหกรณ์ในรอบระยะเวลาสองปี
นับถึงวันท่ีขอกู้ และสมาชิกที่ถูกอายัดเงินปันผล และเฉลี่ยคืนจะไม่มีสิทธิ์กู้เงินโครงการน้ี 
  3.4 สมาชิกที่ขอผ่อนผันการช าระหน้ีทุกสัญญาเป็นกรณีพิเศษ ให้ส่งช าระหน้ีเป็นปกติไม่น้อย
กว่า 3 เดือน จึงจะสามารถกู้ได้ 
 4. ช าระคืนเงินต้นแบบคงยอด โดยค านวณส่งอายุต้องไม่เกิน 80 ปี และไม่เกิน 240 งวด 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการขอลดหรืองดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน ตามข้อบังคับสหกรณ์ เพื่อเป็นประกันเงินกู้ 
 6. การกู้/การค้ าประกัน ให้จับกลุ่มค้ าประกัน โดยสมาชิกคนหน่ึงสามารถค้ าประกันได้เพิ่มอีก 1 
สัญญา ไม่นับรวมกับสัญญาค้ าประกันประเภทอื่น ดังน้ี 
  6.1 กรณีเงินกู้ไม่เกิน 1,200,000 บาท ให้ใช้สมาชิกค้ าประกันอย่างน้อย 3 คน 
  6.2 กรณีเงินกู้เกิน 1,200,000 บาท ให้ใช้สมาชิกค้ าประกันอย่างน้อย 5 คน 
 7. สมาชิกผู้กู้จะต้องเป็นสมาชิก 
  -  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
  -  สมาคม สสอค. 
  -  สมาคม สส.ชสอ. 
  กรณีสมาชิกไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิก สสอค. และ สส.ชสอ. ได้ ให้เพิ่มวงเงินประกันสินเช่ือ
เพื่อคุ้มครองหน้ีให้ครบตามจ านวน 
 8. การอนุมัติเงินกู้เป็นแบบรายเดือน 
 9. สมาชิกผู้กู้จะต้องจัดท าประกันสินเช่ือเพื่อคุ้มครองหน้ี (สมาชิกจ่ายค่าเบ้ียประกัน) ตามท่ี
สหกรณ์จัดหาให้ โดยหักจ่ายล่วงหน้าอย่างน้อยร้อยละ 2 ของวงเงินท่ีขอกู้ เพื่อน าฝากเข้าบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษในนามสมาชิก โดยยินยอมให้สหกรณ์ด าเนินการหักจ่ายค่าเบี้ยประกันจากบัญชีเงินฝากทุกปี และ
ยินยอมให้หักเงินปันผล-เฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อคุ้มครองหน้ีให้เต็มวงเงินทุกปี 
 10. หากสมาชิกมีความจ าเป็นต้องกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน จะต้องผ่อนช าระหน้ีโครงการน้ีมาแล้ว     
ไม่น้อยกว่า 3 งวดติดต่อกันและเป็นไปตามสิทธิ์ 
 11. เงินกู้สามัญทุกประเภท รวมกับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต้องไม่เกิน 5,400,000 บาท 
 12. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.25 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ 
 13. จ่ายเงินกู้โดยสั่งจ่ายเช็คในนามสถาบันการเงินเพื่อช าระหน้ี 
 14. ก าหนดระยะเวลาของโครงการน้ี เร่ิมต้ังแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 
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*** หากสมาชิกอายุเกิน 50 ปี และมีหนี้กับสหกรณ์ฯ เกิน 600,000 บาท *** 

*** สามารถสมัครสมาชิกได้โดยไม่ต้องเสียเงินบริจาค (ต้ังแต่บัดนี้ ถึง 31 ธ.ค. 61) *** 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการสมัคร จ านวน 1 ชุด 
 1. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 

 2. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
 3. ใบรับรองแพทย์ของรัฐบาล อายุไม่เกิน 30 วัน 

 4. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ 
 
 
 
 
 

สสอค. ศูนย์เพชรบุรี ทั่วประเทศ  สส.ชสอ. ศูนย์เพชรบุรี ทั่วประเทศ 
ยอดสมาชิก 2560 3,167 275,678  ยอดสมาชิก 2560 1,945 266,806 
เข้าใหม่ระหว่างปี 23 1,354  เข้าใหม่ระหว่างปี 19 1,983 
หักพ้นสมาชิกภาพ    หักพ้นสมาชิกภาพ   
   - ถึงแก่กรรม 1 232     - ถึงแก่กรรม 1 211 
   - ลาออก/ให้ออก  53     - ลาออก/ให้ออก  54 
คงเหลือ ณ เดือน ม.ค. 61 3,189 276,747  คงเหลือ ณ เดือน ม.ค. 61 1,963 268,524 

 

 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ขอรายงานความเคล่ือนไหวของ
สมาคมฯ และสาระน่ารู้สู่สมาชิก ดังต่อไปนี้ 

 สมาชิกยกมา  เดือนธันวาคม 2560 จ านวน 8,294 คน  
 สมาชิกเข้าใหม่ จ านวน 22 คน 
 สมาชิกพ้นสมาชิกภาพ 
 -  ตาย จ านวน 3 คน 
 -  ลาออก จ านวน 1 คน 
 -  ขาดส่งเงินสงเคราะห์ จ านวน - คน 
ยอดสมาชิกคงเหลือยกไป เดือนกุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 8,312 คน 

รายงานจ�านวนสมาชิก สสอค. และ สส.ชสอ. ณ เดือนมกราคม 2561
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 ความคืบหน้าของการก่อสร้างส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด แห่งใหม่ 
ซึ่งขณะนี้ตัวโครงสร้างภายนอกและภายในเสร็จแล้วเสร็จประมาณ 80% ยังคงเหลืองานทาสี
ภายนอก งานตะแกรงกันนก งานตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ และงานปรับพื้นท่ีรอบนอก โดย
ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ท่ีปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ ให้ความส าคัญในการ
ควบคุมงาน ตรวจ ก ากับ ติดตามตลอดทุกวัน และคาดว่าอาคารส านักงานใหม่จะสามารถใช้
งานได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าของ  สหกรณ์ออมทรพัยค์รูเพชรบุร ีจ ากัด 

ผู้จัดท า  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 60 ประกอบด้วย นายเทิม มิตรจิต นายไพโรจน์ ชุ่มกมล 
นายภาคย์ พราหมณ์แก้ว  นายสมศักด์ิ แตงอวบ นางวทิชา พรายประทีป ดร.สังเวียน อ่อนแก้ว นางสรินรัชต์ บุญค า 

พิมพ์ที่  บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จ ากัด 241/55-57 ถนนราษฎรยินดี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร 032-325534-5 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
www.phetcoop.com 
นามผู้รับ 
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