
 

 

 

               

     

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายเงนิกู้ ฝ่ายศกึษา 

1. นายนคร เทพหนู                ประธานกรรมการ 

2. นายประเสริฐ  ประทุมศรี     รองประธานกรรมการที่ 1 

3. นางอ าไพ  ชูสังข์                รองประธานกรรมการที่ 2 

4. นายเจะหมาย  โชติฉัตรชัย    รองประธานกรรมการที่ 3 

5. นายสุวิทย์  แดงมณี            กรรมการ/เหรัญญิก 
6. นายคนองศักดิ์ หนูสังข์        กรรมการ/เลขานุการ 

1. นายวิสิษฐ์  จันทรด์ า                ประธาน 

2. นายจ านรงค ์นุ่นด า                 กรรมการ 

3. น.ส.ปราณี  ดวงภักดี               กรรมการ 

4. นายรยศ ยงหนู                       กรรมการ 

5. นายสาธร สาครวงศ์                 เลขานุการ 

1. นายจเร  มากสง                        ประธาน 

2. นายโสภณ  คชภักดี                   กรรมการ 

3. นายพิพัฒน์ รักดว้ง                    กรรมการ 

4. นายธนวรรธ สันติกาญจนพัฒน์     เลขานกุาร 

-  สมาชิกสามัญท้ังหมด   จ านวน          8,331     ราย 

-  สมาชิกสมทบท้ังหมด   จ านวน   16 ราย 

-  สมาชิกสมัครใหม ่   จ านวน   11 ราย 

-  สมาชิกโอนมา    จ านวน    3 ราย 

-  สมาชิกโอนไป    จ านวน    1 ราย 

-  สมาชิกลาออก    จ านวน    4 ราย 

-  สมาชิกจ าหนา่ยออก (ถึงแก่กรรม)  จ านวน    6 ราย 

-  สมาชิกสมทบสมัครใหม่   จ านวน    - ราย 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง  จ ำกัด 
www.kruphatlung.com , ptlteachercoop@gmail.com 
โทร. 074-613322  โทรสำร 074-613322 ต่อ 115 ข่าว 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูม่ันคง บริกำรประทับใจ บริหำรโปร่งใส ห่วงใยสมำชิก   ฉบับประจ ำเดือนสิงหำคม 2563 

จดหมาย 

อนุมัติเงินกู้ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 
1. สมาชิกขอกู้เงินสามัญ   (บุคคลค้ าประกัน)  จ านวน       29   ราย เป็นเงิน    32,440,000.00 บาท 

2. สมาชิกขอกู้เงินสามัญ   (ค านวณจากเงินค่าหุน้) จ านวน         5   ราย เป็นเงิน      1,437,800.00 บาท 

3. สมาชิกขอกู้พิเศษเพื่อการด ารงชพี   จ านวน      17 ราย เป็นเงิน     4,104,000.00 บาท  

4. สมาชิกขอกู้เงินพิเศษ  (หลักทรัพย์ค้ าประกัน)   จ านวน         - ราย เป็นเงิน                     - บาท 

                   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  37,981,800.00 บาท   

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก       อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
-  ออมทรัพย์  ร้อยละ                    1.00     บาทต่อปี    - เงินกู้ทุกประเภท ร้อยละ  6.25  บาทต่อปี 

-  ออมทรัพย์พิเศษ  ร้อยละ  4.00 บาทต่อปี 

-  ออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ  ร้อยละ 3.50 บาทต่อปี 

ข้อมูลความเคล่ือนไหวสมาชิกประจ าเดือน สิงหาคม 2563 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จ ำกัด   ชุดท่ี 61  ปี 2563 

สมาชิกขอเปล่ียนแปลงหุ้นประจ าเดือน สิงหาคม 2563 

-  เพิ่มส่งหุ้นประจ าเดือน จ านวน       43 ราย 

-  ลดส่งหุน้ประจ าเดือน จ านวน         - ราย 

-  ซือ้หุ้นเพิ่ม  จ านวน       10 ราย  

สมาชิกขอส่งช าระหนี้ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 
-  เพิ่มส่งช าระหนี้ประจ าเดือน จ านวน    4 ราย 

-  ลดส่งช าระหนี้ประจ าเดือน จ านวน    - ราย 

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

1. นายสุรเชษฐ์  ศรีชุมพวง 

2. นายสมเกียรติ  โปฏกรัตน์ 

3. นางสุนิสา  แก้วเกลีย้ง 

4. นางพูนทรัพย์  มีมาก 

5. นายสุนทร  เกิดณรงค์ 

 

ผู้จัดการ 

นายประเทือง  จุลนันโท 

http://www.kruphatlung.com/
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แจ้งขา่วชาวสหกรณ ์
• เร่ือง การบวกประกันชีวิตเงินกู้ ประจ าปี 2563 มมีติให้ท าการบวกประกันชีวิตเงินกู้ ประจ าป ี2563 ในวันที่ 26 สิงหาคม 

2563 จ านวน 2,083 ราย เป็นเงิน 25,583,820 บาท ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางสหกรณ์จึงขอแจ้งใหส้มาชิกทราบ และ

ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ของจ านวนทุนประกัน/เบ้ียประกัน สมาชิกท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมี

ข้อสงสัยประการใดให้ท่านติดต่อมายังทางสหกรณ์ เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง 

• เร่ืองหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้ (เพิ่มเติม) เก่ียวกับการซื้อหุ้นรายเดอืนของผู้ขอกู้ ดังน้ี 

1. กรณีสมาชิกท่ีมภีาระเงินกู้เดมิอยู่แล้วซือ้หุน้รายเดือนไม่เกิน 1,000 บาท เมื่อจะขอกู้ใหม่  

1.1  สมาชิกท่ีมีรายได้ตอ่เดือนต่ ากว่า 20,000 บาท ต้องซือ้หุน้รายเดือนจ านวนเงินไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 5 ของรายได้ 

1.2 สมาชิกท่ีมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาท ข้ึนไป ต้องซื้อหุ้นรายเดือนจ านวนเงิน  ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท แต่ท้ังนี ้

หากจ านวนหุน้ยังมีไม่ถึงจ านวนตามท่ีข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จ ากัด ให้ลดส่งหุน้ได้ สมาชิกก็จะต้องซื้อ

หุน้ในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้ ตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จ ากัด วา่ด้วยการถือหุน้ พ.ศ. 2557 

2. กรณีเป็นสมาชิกรายใหม่ท่ียังไม่มีภาระเงินกู้ เมื่อขอกู้ต้องปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จ ากัด วา่ด้วย

การถือหุน้ พ.ศ. 2557 

3. เงื่อนไขการซื้อหุ้นใหม่ตามประกาศนี้ ไม่มีผลกับสมาชิกท่ีใช้เงินกู้อยู่เดิมแล้ว หากมีภาระเงินกู้อยู่จะต้องซือ้หุ้นรายเดือนตาม

จ านวนเดิมจนกว่าจะหมดภาระหนี้ 

 

 

 

 

 
   

   
   

 
 
 

  วธิีการเข้าระบบสอบถามข้อมูล 
1. รหัสผูใ้ชง้าน คือ เลขสมาชิก และรหัสผา่น  
คือ เลขประจ าตวัประชาชน                                                                               
2. สมาชิกท่ีไดร้หัสผูใ้ชง้านและรหัสผา่นแลว้  
สามารถเขา้ใชง้านระบบสอบถามขอ้มูลสมาชิก  
ไดท่ี้ http://www.kruphatlung.com 
3.หนา้แรกของเวบ็ไซต ์เมนูทางดา้นซา้ย จะมีหัวขอ้ ระบบสอบถามข้อมูล 
ป้อนรหัสผูใ้ชแ้ละรหัสผา่น 
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