
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด  
89  หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม  ต าบลบ้านหม้อ  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
 

ท่ี  สอ.พบ.89/2562 
 
         22  มีนาคม  2562 

เรื่อง     ส่งประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด        

เรียน    หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้บริหารสถานศึกษา  ทุกแห่ง 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. ประกาศโครงการเงินกู้ยิ้มได้ สุขใจ  โครงการ 2 จ านวน  1  แผ่น 
 2. ประกาศการจ่ายเงินกู้รายวัน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด  จ านวน  1  แผ่น 
 3. ประกาศจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุ (มุทิตาจิต) ประจ าปี 2562 จ านวน  1  แผ่น 

  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  62 ในการประชุมเมื่อวันท่ี  21  มีนาคม  พ.ศ.  2562          
มีมติอนุมัติโครงการต่าง ๆ ท้ังนี้ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก และ เป็นไปตามมติท่ีประชุมใหญ่สามัญ   
ประจ าปี 2561 ตามประกาศดังแนบ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์แจ้งสมาชิกในสังกัดของท่านทราบ     
โดยท่ัวกัน และขอขอบคุณมา ณ  โอกาสนี้ 

 
 
            ขอแสดงความนับถือ 

            
                                      (นายเทิม  มิตรจิต) 

ประธานกรรมการด าเนินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
 
 
 
 
ฝ่ายธุรการ   
โทร.  032-425301  ต่อ 71   
 

 



สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด  
89  หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม  ต าบลบ้านหม้อ  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
 
          ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

   เร่ือง  โครงการเงินกู้ยิ้มได้ สุขใจ โครงการ 2 

 
   ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด   โดยมติคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  62 ในการ

ประชุมเม่ือวันท่ี  21  มีนาคม  พ.ศ. 2562  มีมติอนุมัติให้เปิดโครงการเงินกู้ยิ้มได้ สุขใจ  โครงการ 2 เพื่อเป็นการ
ลดภาระ และบรรเทาการช าระหนี้รายเดือนส าหรับสมาชิก โดยมีหลักเกณฑ์ในการให้กู้ ดังนี้  

1.  วงเงินกู้ไม่เกนิ 10 เท่าของเงินเดือน   ไม่เกินจ านวน 400,000.00  บาท (ส่ีแสนบาทถ้วน) และมี   
 ค่าหุ้นอย่างน้อย 10% ของวงเงนิกู้  

2.  ให้สามารถผ่อนช าระคืนแบบคงยอดส่งไม่เกิน 90 งวด ในอัตราดอกเบ้ีย  5.25  ต่อปี หรือให้
เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ   

3.  การช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภทรวมกันต้องไม่เกนิ 85 %  ของเงินเดือน 
4.  ไม่เป็นสมาชิกท่ีเคยขาดส่ง หรือผิดนัดการช าระหนี้ ในรอบ 1 ปี ย้อนหลังจากวันท่ีขอกู้ 
5. การกู้และการค้ าประกัน  ใช้วิธีการจับคู่กู้ และค้ าประกัน โดยไม่ใช่ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ  ดังนี้ 

  5.1 วงเงินกูไ้ม่เกิน 300,000 บาท   ให้ใช้สมาชิกค้ าประกันอย่างน้อย  1 คน  
                5.2 วงเงินกู้เกนิ 300,000  บาทขึ้นไป  ให้ใช้สมาชิกค้ าประกันอย่างน้อย  2 คน  

6.  สมาชิกผู้กู้จะต้องจัดท าประกันสินเช่ือเพื่อคุ้มครองหนี้ให้เพียงพอก่อนจ่ายเงินกู้ 
7.  สมาชิกท่ีกู้เดิมหากประสงค์จะกู้เงินในโครงการนี้อนุโลมให้กู้ได้โดยไม่นับจ านวนงวดท่ีส่งมาแล้ว              
8.  เงินกู้สามัญทุกประเภทรวมกับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องไม่เกินจ านวน 5,600,000.00  บาท                     
     (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน) 

          9.  สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับค าร้องขอกู้กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ 
        10.  ให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด เรื่องโครงการยิ้มได้ สุขใจ ประจ าปี 2561
และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
        11.  ก าหนดระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ.2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 

    จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ. 2562 

         
                                (นายเทิม  มิตรจิต) 
                   ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ากัด 
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
เร่ือง  การจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุ (มุทิตาจิต) ประจ าปี 2562 

 
          ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2562 จ านวน 2,560,750.00 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี
วัตถุประสงค์เป็นเงินสวัสดิการส าหรับสมาชิกท่ีมีอายุ 60 ปี  ขึ้นไป และจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้ังแต่ 5 ปี  
ขึ้นไปโดยต่อเนื่อง ก าหนดจ่ายในเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งในปีนี้ก าหนดจ่ายในวันพุธท่ี 17 เมษายน 2562    
โดยฝากเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก ท่ีมีอยู่กับสหกรณ์ฯ สมาชิกท่านใดไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากให้มาด าเนินการ  
ขอเปิดบัญชีให้เรียบร้อย  โดยจ าแนกตามเกณฑ์อายุได้ดังนี้ 
   ช่วงอายุ 60 – 64 ปี   จ่ายคนละ   500.00 บาท 
   ช่วงอายุ 65 – 69 ปี   จ่ายคนละ   750.00 บาท 
   ช่วงอายุ 70 – 74 ปี   จ่ายคนละ 1,000.00 บาท 
   ช่วงอายุ 75 – 79 ปี   จ่ายคนละ 1,250.00 บาท 
   ช่วงอายุ 80 – 84 ปี   จ่ายคนละ 1,500.00 บาท 
   ช่วงอายุ 85 – 89 ปี   จ่ายคนละ 1,750.00 บาท 
   ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป   จ่ายคนละ 2,000.00 บาท 

  การค านวณอายุการเป็นสมาชิก ณ 31 ตุลาคม 2561  ได้ท าการส ารวจข้อมูลจากรายงาน
ทะเบียนหุ้น-หนี้คงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562  

     จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ. 2562 

 

         
                                   (นายเทิม  มิตรจิต) 
                     ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ากัด 
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

เร่ือง  ประกาศการจ่ายเงินกู้รายวัน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

 
  ตามมติคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  62 ในการประชุมเมื่อวัน ท่ี  21  มีนาคม          
พ.ศ. 2562  เห็นชอบให้พิจารณาด าเนินการจ่ายเงินกู้ ทุกประเภท เป็นรายวัน โดยสมาชิกท่ีประสงค์จะกู้
สามารถรับเงินกู้ดังกล่าว เมื่อเอกสารการกู้เสร็จสมบูรณ์ โดยพาผู้ค้ าประกันมาแสดงตนท่ีสหกรณ์ฯ ท้ังนี้เพื่อให้
สมาชิกมีเงินใช้จ่ายหมุนเวียนได้เร็วขึ้น โดยก าหนดการจ่ายเงินวันอังคาร ถึง วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น.    
ถึง 15.00 น. เว้นวันหยุดท าการสหกรณ์ฯ 

  ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

     

     ประกาศ ณ วันท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ. 2562 
        

        
                         (นายเทิม  มิตรจิต) 
             ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ากัด 
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ท่ี  สอ.พบ.90/2562 

         22  มีนาคม  2562 

เรื่อง    แจ้งหยุดท าการกรณีพิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด  

เรียน หัวหน้าหน่วยงาน /ผู้บริหารสถานศึกษา  ทุกแห่ง 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด  ได้ด าเนินการเปล่ียนแปลงโปรแกรมระบบการ
บริหารงานสหกรณ์ฯ เพื่อให้บริการสมาชิก โดยก าหนดการติดต้ังโปรแกรมดังกล่าว ต้ังแต่วันท่ี  19  เมษายน  
พ.ศ.2562 ถึงวันท่ี 23 เมษายน  พ.ศ.2562 จึงขอหยุดท าการกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ท่ี 19, วันเสาร์ท่ี 20 และ
วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะหแ์จ้งสมาชิกในสังกัดของท่านทราบ       
โดยท่ัวกัน และขอขอบคุณมา ณ  โอกาสนี้ 

 
  

        ขอแสดงความนับถือ 

                                         
             (นายเทิม  มิตรจิต) 
                  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ากัด 
 
 

 


