
สารสัมพันธ 

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ปที่ 18 ฉบับที่ 2
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ID:@spktc www.spktcoop.com 0-2384-2493-4  

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัดสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
     สามัญ       5.75%

   ฉุกเฉิน      5.75%
   กูสามัญเพื่อสวัสดิการ 5.25% 
   กูสามัญเพื่ออาชีพ 4.09%

อตัราสวนทนุเรือนหุนตอลูกหนี ้ 40.87%

สมาชิกตนเดือน ม.ค. 61    9,015 คน
เขาใหม                            84  คน
สมาชิกลาออก                  -  คน
ขาดสมาชิกภาพ           -  คน
รวมปลายเดือน ม.ค.61     9,099  คน
สมาชิกสมทบ         242  คน

ขอมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2562

อัตราดอกเบี้ยเงินกู

Samutprakan Teacher Saving  and Credit Limited

   เลมสีชมพู         3.50%
   เลมสีเขียว         3.75%
   เพิ่มพูน 8         3.85%
   Top up 24 เดือน  4.00% 
   เกษียณเปยมสุข        4.25%
   เกษียณเปยมสุข 2   4.00%
   ชวนนองออมทรัพย    4.00%
   เลมสีนํ้าเงิน   3.50%
   ออมทรัพยเพิ่มคา 1  
  10,000  -  500,000 บาท  3.80%
  500,001  -  8,000,000 บาท  3.85%
  8,000,001  - 10,000,000 บาท  3.90%

ความเคลือ่นไหวจาํนวนสมาชกิ

  วันมาฆบูชา 
      วันมาฆบูชา เปนวันข้ึน ๑๕ ค่ําเดือน ๓ 
มีเหตุการณอัศจรรยที่ พระสงฆสาวกของ 
พระพุทธเจาจํานวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝา
พระพุทธเจา ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห 
แควนมคธ โดยมิไดนัดหมายกันพระสงฆ 
ทั้งหมดเปนพระอรหันตผูไดอภิญญา ๖ 
และเปนผูที่ไดรับการอุปสมบท โดยตรง
จากพระพุทธเจา ในวันนี้พระพุทธเจาได
ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข ในที่ประชุม
สงฆเหลานั้น

วันมาฆบูชา 
      
มีเหตุการณอัศจรรยที่ พระสงฆสาวกของ 
พระพุทธเจาจํานวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝา
พระพุทธเจา ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห
แควนมคธ โดยมิไดนัดหมายกันพระสงฆ
ทั้งหมดเปนพระอรหันตผูไดอภิญญา ๖
และเปนผูที่ไดรับการอุปสมบท โดยตรง
จากพระพุทธเจา ในวันนี้พระพุทธเจาได
และเปนผูที่ไดรับการอุปสมบท โดยตรง
จากพระพุทธเจา ในวันนี้พระพุทธเจาได
และเปนผูที่ไดรับการอุปสมบท โดยตรง

วันสหกรณแหงชาติ 
   พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ 
พระบิดาแหงการสหกรณไทย ไดทรงสงเสริม
ใหกอตั้งสหกรณแหงแรกคือ สหกรณวัดจันทร 
ไมจํากัดสินใช ณ ตําบลวัดจันทร อําเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และทรงเปน
นายทะเบียนสหกรณ(พระองคแรก) รับจด
ทะเบียนเปนสหกรณแหงแรกเมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2459 และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 
พ.ศ. 2527 ที ่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ
กําหนดใหว ันที ่  26 กุมภาพันธ ของทุกป
เปนวันสหกรณแหงชาติ

สารจากบรรณาธิการ
 คณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศได

ดําเนินการเปลี่ยนแปลงการจัดสงสารสัมพันธ  สมาชิกทานใด

ที่ไมไดรับสารสัมพันธในเดือนมกราคมนั้น ใหสมาชิกติดตอ

กับทางเจาหนาที ่ ที ่เบอร 02-384-2493-4 ตอ 20 ทาง

สหกรณจะตรวจสอบทําขอมูลในสวนพื้นที่ที่ไมไดรับสารสัมพันธ เพื่อดําเนินการ

ในขั้นตอนตอไป

 ในสวนของระบบ SMA นั้น สหกรณฯ ขอเชิญสมาชิกสหกรณดาวนโหลด

แอปพลิเคชั่น และไดวางเปาหมายใหสมาชิกทุกคนใชบริการเพื่อเปนอีกชองทาง

เลือกที่สะดวก ตรวจสอบได

 ในหนึ่งเดือนที่ผานมา คณะกรรมการไดบริหารงาน ทําใหมีผลกําไรเกิดขึ้น

แลวจํานวน 38,707,076.72 บาท (เปนกําไรกอนหักรายการปรับปรุงทางบัญชี)

เรียน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

นายพรเทพ  คุรุเมธากร

รองประธานฝายสวัสดิการและสารสนเทศ
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สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหครูสมุทรปราการ จํากัด

 ประเภทสมาชิก จํานวน(ราย)

สมาชิกสามัญ 2,409

สมาชิกสมทบ                  25  

 รวม 2,434

ถามมา  ตอบไป
Q   : กองทุนผูคํ้าประกัน และการเปดบัญชีเงินฝากเพื่อเปนหลักประกันเงินกู คืออะไร

A   : คือกองทุนชวยเหลืออผูคํ้าประกันเงินกูทุกประเภท ที่ีผูกูไดเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไวเปนหลักประกันเงินกู         

จัดทําสําหรับสมาชิกกลุมที่กูเงินแลวหาคนคํ้าประกันไดไมครบถวนตามหลักเกณฑปกติ หรือผูกูแลวมีเงินเหลือใชจายตํ่ากวา 

20%  ของเงินเดือน สมาชิกกลุมกูรวมหนี้ กลุมครูเอกชน ครูอัตราจาง และพนักงานราชการ ตองทําทุกกรณี  

Q   : การหักเงินเขากองทุนผูคํ้าประกัน คิดอยางไร

A   : การกูเงินฉุกเฉิน และการกูเงินสามัญ ครั้งแรกคิดจากยอดกู คูณดวย 0.5% พอสิ้นปคิดจาก หนี้คงเหลือ คูณดวย 0.5% 

แตการกูเงินสามัญสมาชิกตองชําระคาธรรมเนียมการขอกูในอัตรารอยละ 0.01 ของยอดเงินกูสามัญที่อนุมัติทุกครั้งที่กู 

โดยคาธรรมเนียมการขอกูเงินถือเปนรายไดของกองทุนชวยหลือผูคํ้าประกันเงินกู ซึ่งสหกรณจะไมจายคืนใหผูกูทุกกรณี

Q   : กองทุนจะใหความชวยเหลือแกผูคํ้าประกันอยางไร

A   : กองทุนจะใหความชวยเหลือแกผูคํ้าประกัน ดังนี้

 1.เมื่อผูกูถึงแกความตาย

 2.เมื่อผูกูออกจากราชการ หรืองานประจํา โดยไมมีบําเหน็จ หรือบํานาญ

 3.เมื่อผูกูเปนบุคคลทุพพลภาพ หรือเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเปนเสมือนบุคคลไรความสามารถตามคําสั่งศาล
Q  : การกูเงิน ตองมีคาหุน 20% 
A  : ยอดกู 1,000,000 ตองมีหุน 20% เทากับ 200,000
Q  : เงิน 20% นําเขาหุน หรือเขาบัญชีเลมสีนํ้าเงิน ตางกันอยางไร
A  : หุน --> ผูกูจะถูกหักเงินกูสะสมเขาเปนหุนจนครบ 20% สิ้นปจะไดรับเงินปนผล   เปนผลตอบแทนจากการสะสมหุน  
แตสมาชิกจะไมสามารถถอนเงินคาหุนออกจากสหกรณ  ไดยกเวนการลาออกจากการเปนสมาชิกแลวเทานั้น
      บัญชีเลมสีนํ้าเงิน  ---> ผูกูจะถูกหักเงินกูผลักเขาไวในบัญชีเงินฝากออมทรัพยเลมสีนํ้าเงิน เพื่อนําไปรวมกับหุนใหครบ 
20% ตามหลักเกณฑการกู  ซึ่งผูกูจะไดรับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตรา 3.50% ตอป (จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 31 พ.ค. 
และ 30 พ.ย. ของทุกป)
Q  : การถอนเงินจากบัญชีออมทรัพยเลมสีนํ้าเงิน มีเงื่อนไขอยางไร
A  : เงินกูที่หักฝากเขาบัญชีออมทรัพยเลมสีนํ้าเงินนั้น จะสามารถถอนไดภายใตเงื่อนไขดังนี้ 
 1) ถอนไดเมื่อครบ 1 ป นับจากวันเริ่มสัญญา
 2) มีเงินคาหุนครบ 20% หรือเงินคาหุนบวกเงินฝากออมทรัพยเลมสีนํ้าเงินครบ 20% ของหนี้เงินกูคงเหลือ
  3) ชําระหนี้คืนสหกรณครบแลว
 4)ถาไมครบป สามารถถอนเฉพาะดอกเบี้ยได
 สมาชิกจะกูวงเงินเทาใดก็ตาม ตองมีหุน 20% หากสมาชิกที่มีฐานหุนไมครบตามหลักเกณฑ สหกรณฯ จะหักจากหนี้เงิน
กูและนําฝากเขาบัญชีออมทรัพย (เลมสีนํ้าเงิน) เพื่อคํ้าประกันหนี้เงินกู ซึ่งสามารถถอนไดตามเงื่อนไข 2 ขอขางตน
Q   : ถาเราจะถอนเงินฝากเลมสีนํ้าเงิน จะถอนไดอยางไรมีวิธีคิดอยางไร
A   : (1) หนี้คงเหลือ X 20% (เชน หนี้คงเหลือ 1,500,000 X 20% = 300,000)
      (2) หุนทั้งหมดที่มี + จํานวนเงินในสมุดเลมสีนํ้าเงิน (เชน 245,000 + 89,000 = 334,000)
      (3) จํานวนเงินที่ถอนได คือ (334,000 - 300,000 = 34,000)แตตองครบ 1 ปถึงจะมีสิทธิ์ถอนสวนตางออกจากบัญชี
      (4) ถาในกรณีชําระหนี้หมดแลว (โดยไมครบ 1 ป) ทานสามารถถอนเงินในสมุดเลมสีนํ้าเงินไดทั้งจํานวน      (4) ถาในกรณีชําระหนี้หมดแลว (โดยไมครบ 1 ป) ทานสามารถถอนเงินในสมุดเลมสีนํ้าเงินไดทั้งจํานวน2

จรรยาบรรณ 6 ประการ  สําหรับ สมาชิกสหกรณ
 1. มุงมั่น และอุทิศตน เพื่อพัฒนาสหกรณกาวหนา โดยยึดมั่น อุดมการณ หลักการและ วิธีการสหกรณ 
 2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบสหกรณอยางเครงครัด
 3. สอดสองดูแล และสงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคกรที่เขมแข็ง
 4. รวมทําธุรกิจของสหกรณในฐานะเจาของสหกรณ
 5. รวมกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรือง มั่นคง
 6. มุงมั่น ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
         ที่มา.กรมสงเสริมสหกรณกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหครูสมุทรปราการ จํากัด

 ประเภทสมาชิก จํานวน(ราย)

สมาชิกสามัญ 2,409

สมาชิกสมทบ                  25  

 รวม 2,434

  กระผมนายณรงค  สิงหศิิ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 
เร ียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ เขาร วมประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ในวันที ่  29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณวิทยา เพื่ ิอพิจารณาผลการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ

 สําหรับผูที่มีความประสงคเขารวมประชุมใหญ สามารถแจง
ความประสงคไดที่ 02-384-2493-4 ตอ 20  หรือ facebook : สหกรณ
ออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด หรือ Line Add : @spktc   ทั้งนี้
สมาชิกอาจมอบฉันทะ ใหผูรับมอบฉันทะถือมาในวันประชุมใหญดวย 
(หนึ่งคนตอหนึ่งเสียง)  ผูรวมประชุมทางสมาคม (ไมมีคาตอบแทน) 
    
         

สวัสดิการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

สวัสดิการทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
    - ยื่นคํารองขอรับสวัสดิการ ไมเกินวันที่ 15 พฤศจิกายน ของทุกป หากพนกําหนดถือวาสละสิทธิ ์
    - เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวน ถูกตองแลว จะโอนเงินสวัสดิการเขาบัญชีเงินฝากเลมสีชมพูของสมาชิก 
ในวันทําการถัดไป (หลังวันรับเอกสาร)  
    - ใหแกบุตรสมาชิกที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี และมีอายุไมเกิน 25 ปบริบูรณ ดังนี้
 
 1) อนุบาล – ประถมศึกษา        สนับสนุนปละ 1,500 บาท
 2) มัธยมศึกษาตอนตน – มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.   สนับสนุนปละ 2,000 บาท
 3) ปวส. – ปริญญาตรี         สนับสนุนปละ 2,500 บาท
    

    - เงื่อนไข : ตองเปนบุตรสมาชิก (ไมรวมถึงบุตรบุญธรรม) และกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา หรือสถาบันทางการศึกษาที่ทาง
ราชการรับรอง
    - สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ขอรับสวัสดิการนี้ไดเพียงปละ 1 ทุน กรณีบิดามารดาเปนสมาชิกทั้ง 2 คน แตมีบุตรเพียงคนเดียว 
มีสิทธิ์ไดรับทุนเพียง 1 ทุนเทานั้น
    - เอกสารหลักฐาน
      1) แบบคําขอรับเงินสวัสดิการตามที่สหกรณกําหนด
      2) ใบรับรองการเปนนักเรียน หรือใบแสดงผลการเรียน สําหรับระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือใบรับรองการเปน
นักศึกษา หรือใบแสดงผลการเรียน หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนเรียนของสถานศึกษา สําหรับระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
(ตองแนบเอกสาร ใบรับรองการเปนนักเรียน หรือใบแสดงผลการเรียนของปการศึกษา 2562 เทานั้น)
      3) สําเนาทะเบียนบานของบุตรสมาชิกทั้งสองคน แตมีบุตรเพียงคนเดียว มีสิทธิ์ไดรับทุนเพียง 1 ทุน เทานั้น

      ขอแสดงความไวอาลัยตอครอบครัวประกอบผล กับการจากไป
ของนางคนึงนิจ ประกอบผล สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดสาขลา เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2562  
โดยนายสุวิทย สุพัฒนานนท  ประธานกรรมการสหกรณ นายณัฐพล  นุชอุดม 
รองประธานกรรมการ ฝายการเงินและสินเชื่อ นายสมชาย  พึ่งอิ่ม 
กรรมการและเลขานุการ นายไพทูร จันตะเภา กรรมการ และ
นายกําจัด สุวรรณปาล กรรมการ ตัวแทนคณะกรรมการชุดที่ 58
     - มอบเงินสวัสดิการคาปลงศพ 13,000 บาท
     - สวัสดิการอายุการเปนสมาชิก 42/9 ป จํานวน 385,000 บาท
     - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมออมทรัพยครูไทย       
(สสอค.) ประมาณ 600,000 บาท

ขอแสดงความไวอาลัยตอครอบครัวประกอบผล กับการจาก
สวัสดิการถึงแกกรรม

1) อนุบาล – ประถมศึกษา        สนับสนุนปละ 1,500 บาท
 2) มัธยมศึกษาตอนตน – มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.   สนับสนุนปละ 2,000 บาท
 3) ปวส. – ปริญญาตรี         สนับสนุนปละ 2,500 บาท

 เงื่อนไข : ตองเปนบุตรสมาชิก (ไมรวมถึงบุตรบุญธรรม) และกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา หรือสถาบันทางการศึกษาที่ทาง

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 57 ในการประชุมครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 มีมติอนุมัติ แกไขระเบียบวาดวย    
การใชทุนสวัสดิการของสมาชิก พ.ศ. 2560 สมาชิกที่มีการผิดนัดชําระหนี้กับสหกรณ ไมวางวดใดงวดหนึ่ง หรือคางชําระ
บางสวน หามมิใหใชสิทธิ์ไดรับสวัสดิการใดๆ  ทั้งนี้สมาชิกจะมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการ ก็ตอเมื่อไดชําระหนี้ที่ผิดนัด                     
กับสหกรณครบถวนแลวเทานั้น
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 1.  ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนง เจาหนาท่ีธุรการ  จํานวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

ในสาขาที่เกี่ยวของดานการบริหารธุรกิจ /การจัดการ /ทรัพยากรบุคคล /สาขาอื่นที่เกี่ยวของ

 2. ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนง เจาหนาท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 

จํานวน 1 อัตรา  วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาที่เกี่ยวของดานการบัญชี 

 3.  ลูกจางชั่วคราว ตําแหนง นิติกร จํานวน  1  อัตรา วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

ในสาขานิติศาสตรบัณฑิต

 

 1.  ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนง เจาหนาท่ีธุรการ  จํานวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา

ในสาขาที่เกี่ยวของดานการบริหารธุรกิจ /การจัดการ /ทรัพยากรบุคคล /สาขาอื่นที่เกี่ยวของ

 2. ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนง เจาหนาท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 

จํานวน 1 อัตรา  วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาที่เกี่ยวของดานการบัญชี 

3.  ลูกจางชั่วคราว ตําแหนง นิติกร จํานวน  1  อัตรา วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา

ในสาขานิติศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติของผูสมัคร 

   - มีพ้ืนฐานความรูระดับปริญญาตรี และมีความรูความสามารถใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานได 

   - มีคุณสมบัติท่ัวไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

   - มีความรูความสามารถในการปฎิบัติงาน ในตําแหนง

เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองแสดงประกอบการสมัคร

   - บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง

   - หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ไดแก ปริญญาบัตร  และหรือระเบียนแสดงผลการเรียน 

(Transcript) ฉบับจริง

  - เอกสารและหลักฐานท่ีใชเฉพาะตําแหนง ตามผนวก 1 เชน หนังสือรับรองการผานงาน ฯลฯ  ฉบับจริง

อัตราเงินเดือน : 15,320 บาท

เปดรับสมัครต้ังแต  เปดรับสมัครต้ังแตวันท่ี 1 - 15 มีนาคม 2562 ทุกวันทําการ(จันทร-ศุกร)

ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม   0-2384-2493-4 ตอ 20

รายละเอียดสามารถตรวจสอบไดท่ี www.spktcoop.com

   - มีคุณสมบัติท่ัวไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

   - หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ไดแก ปริญญาบัตร  และหรือระเบียนแสดงผลการเรียน 

   - มีคุณสมบัติท่ัวไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

   - หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ไดแก ปริญญาบัตร  และหรือระเบียนแสดงผลการเรียน 

โครงการออมทรัพยเพิ ่มคา 1 (ดอกเบี้ยสูงสุด 3.90% รับดอกเบี้ยทุกเดือน โดยไมทบตนทุกวันสิ้นเดือน)
ตั้งแตวันนี้ - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 หรือภายในวงเงินของโครงการจํานวน 200,000,000 บาท  

   เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
   1. ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย ขั้นบันไดสูงถึง 3.90% ตอป
   2. เปดบัญชีครั้งแรกไมตํ่ากวา  50,000.- บาท
   3. สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ 1 คน สามารถเปดได 1 บัญชี และไมจํากัดจํานวนครั้งในการฝาก แตจํากัดเงินรับฝากไมเกิน    
      10,000,000 บาท ตอบัญชี
   4. การฝากและการถอนเงินแตละครั้งตองไมตํ่ากวา 10,000 บาท
   5. จํานวนเงินฝากคงเหลือในบัญชีตองไมตํ่ากวา 10,000 บาท  หากตํ่ากวาสหกรณจะไมคิดดอกเบี้ยให

การโอนเงินเขาบัญชีสหกรณฯ 
    >>เนื่องจากสมาชิกหลายทานไมสะดวกในการนําเงินมาฝาก / ชําระหุน / ชําระหนี้ ที่สํานักงานสหกรณ 
หรือที่ศูนยบริการสหกรณ ทานสามารถชําระเงินเขาบัญชีเงินฝากของสหกรณโดยตรง  กับธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด เลขที่บัญชี 219-1-06932-0 สาขาปากนํ้า หลังจากโอนเงิน
เขาบัญชีแลว กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล และเบอรติดตอกลับ พรอมถายสําเนาใบสลิปเงินฝาก แจงสหกรณฯ(ฝายการเงิน)  
02-384-2493-4 ตอ 11 หรือส่งตามช่องทางต่างๆของสหกรณ์ฯ Line add : @spktc / facebook : สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด
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โครงการออมทรัพยเพิ ่มคา 1 (ดอกเบี้ยสูงสุด 3.90% รับดอกเบี้ยทุกเดือน โดยไมทบตนทุกวันสิ้นเดือน)
ตั้งแตวันนี้ - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 หรือภายในวงเงินของโครงการจํานวน 200,000,000 บาท  
โครงการออมทรัพยเพิ ่มคา 1 (ดอกเบี้ยสูงสุด 3.90% รับดอกเบี้ยทุกเดือน โดยไมทบตนทุกวันสิ้นเดือน)
ตั้งแตวันนี้ - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 หรือภายในวงเงินของโครงการจํานวน 200,000,000 บาท  
โครงการออมทรัพยเพิ ่มคา 1 (ดอกเบี้ยสูงสุด 3.90% รับดอกเบี้ยทุกเดือน โดยไมทบตนทุกวันสิ้นเดือน)

  เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ตั้งแตวันนี้ - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 หรือภายในวงเงินของโครงการจํานวน 200,000,000 บาท  

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ตั้งแตวันนี้ - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 หรือภายในวงเงินของโครงการจํานวน 200,000,000 บาท  

  1. ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย ขั้นบันไดสูงถึง 3.90% ตอป
   2. เปดบัญชีครั้งแรกไมตํ่ากวา  50,000.- บาท

1. ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย ขั้นบันไดสูงถึง 3.90% ตอป
   2. เปดบัญชีครั้งแรกไมตํ่ากวา  50,000.- บาท

1. ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย ขั้นบันไดสูงถึง 3.90% ตอป

   3. สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ 1 คน สามารถเปดได 1 บัญชี และไมจํากัดจํานวนครั้งในการฝาก แตจํากัดเงินรับฝากไมเกิน    และไมจํากัดจํานวนครั้งในการฝาก แตจํากัดเงินรับฝากไมเกิน    
      10,000,000 บาท ตอบัญชี      10,000,000 บาท ตอบัญชี
   4. การฝากและการถอนเงินแตละครั้งตองไมตํ่ากวา 10,000 บาทการฝากและการถอนเงินแตละครั้งตองไมตํ่ากวา 10,000 บาท
   5. จํานวนเงินฝากคงเหลือในบัญชีตองไมตํ่ากวา 10,000 บาท  หากตํ่ากวาสหกรณจะไมคิดดอกเบี้ยให   5. จํานวนเงินฝากคงเหลือในบัญชีตองไมตํ่ากวา 10,000 บาท  หากตํ่ากวาสหกรณจะไมคิดดอกเบี้ยให

ขาวประชาสัมพันธ

เปดรับสมัครเจาหนาที่ในตําแหนงลูกจางชั่วคราว จํานวน  3  อัตรา
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โครงการออมทรัพยเพิ ่มคา 1 (ดอกเบี้ยสูงสุด 3.90% รับดอกเบี้ยทุกเดือน โดยไมทบตนทุกวันสิ้นเดือน)
ตั้งแตวันนี้ - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 หรือภายในวงเงินของโครงการจํานวน 200,000,000 บาท  

1. คนหา spktcoop     

   และติดตั้ง

2. โหลดแอพพลิเคชั่น

    และติดตั้ง

4. กรอกหมายเลข OTP 

   ที่ไดรับจาก SMS 

5. กําหนดรหัสผานใหม   

   ดวยหมายเลข 6 ตัว

6. เขาสูระบบดวยรหัส

   ผานใหม รหัสผานที่

   กําหนดนี้ใชสําหรับ

    การเขาระบบคร้ังตอไป

ขั้นตอนการการติดตั้ง SPKTCoop Mobile Application

3. เปดแอพพลิเคชั่นกรอกขอมูล

   - หมายเลขสมาชิก

   - เลขที่บัตรประชาชน

   - หมายเลขโทรศัพท



กรุณาสง          ชื่อที่อยูผูรับ        

บัญชีสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
219-1-06932-0 บัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขาปากนํ้า

คณะบรรณาธิการ 1.นายพรเทพ  คุรุเมธากร      2.ดร.สุชาติ  ใจสถาน        3.นายอดิศักดิ์  กลิ่นจันทร

       4.นายณภัค  กลํ่าเหวา    5.นายอภิชาติ จํานงคสังข    6.นางสาววรรณผกานต  บุบผาสุวรรณ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
ชุมนุมออมทรัพยครูไทย(สสอค.)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิก
ของชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย (สส.ชสอ.)รับสมัครสมาชิกสามัญ และสบทบ

(คูสมรส บุตร บิดา มารดาอายุไมเกิน 50 ป)
ผูที่ไมเกิดกอนป 2511 อัตราคาสมัคร 4,860 บาท

เปดรับสมัครสมาชิก (สส.ชสอ.) สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ 
อายุไมเกิน 56 ป รอบ 4/2562

(ผูที่เกิดตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2506 และ 2507 เปนตนไป)
                                                                                           เอกสารที่ใชในการสมัคร

1.แบบคําขอสมัครสมาชิก
2.สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร 2 ฉบับ
3.ใบรับรองแพทยโรงพยาบาลรัฐบาล อายุไมเกิน 30 วัน
4.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับเงิน
สงเคราะห 2 ฉบับ(พรอมลงชื่อสําเนาถูกตองใหเรียบรอย)
   คาสมัคร               20 บาท
 คาบํารุง      20 บาท
 เงินสงเคราะหลวงหนา            4,800 บาท
 รวม                  4,840 บาท

เอกสารที่ใชในการสมัคร
1.แบบคําขอสมัครสมาชิก
2.สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร 2 ฉบับ
3.ใบรับรองแพทยโรงพยาบาลรัฐบาล อายุไมเกิน 30 วัน
4.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับเงิน
   สงเคราะห 2 ฉบับ(พรอมลงชื่อสําเนาถูกตองใหเรียบรอย)
   คาสมัคร               20 บาท
 คาบํารุง             40 บาท
 เงินสงเคราะหลวงหนา           4,800 บาท
 รวม        4,860      บาท

(คูสมรส บุตร บิดา มารดาอายุไมเกิน 50 ป)(คูสมรส บุตร บิดา มารดาอายุไมเกิน 50 ป)

เปดรับอายุไมเกิน 60 ป พ.ศ. 2502 กรณีสมัครเพื่อกู

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ
1. สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาทะเบียนสมรส  (ถามี)
4. ใบสําคัญการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล  (ถามี)
5. ใบรับรองแพทยของรัฐฉบับจริง  อายุไมเกิน 30 วัน  
   (ตองมีตราประทับของโรงพยาบาลดวย)
6. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานผูรับเงินสงเคราะห
7. รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สฌ.สอ.สป.)

สําหรับใบรับรองแพทยสามารถใชแบบฟอรม
ของโรงพยาบาลของรัฐบาล  เพื่อความสะดวกแกสมาชิก

 คาสมัคร              100 บาท
 คาบํารุง       50 บาท
 เงินสงเคราะหลวงหนา               600 บาท
 รวม            750 บาท 

     

ชําระคาบริการเปนเงินเชื่อ

ใบอนุญาตพิเศษที่ 63/2561

ที่ทําการไปรษณียสมุทรปราการ

สง่เสรมิการออม   เพยีบพรอ้มบรกิาร  บรหิารโปร่งใส

     สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สํานักงานใหญ) โทร. 02 384 2493-4 โทรสาร. 02 384 2495
     ศูนยบริการสหกรณ ณ โครงการบิสซีเนสทาวน แอดซิตี้พารค มือถือ 086-376-4514 โทรสาร 02 050 4361
    เลขที่  23 / 17-20 ถนนสุขุมวิท  ตําบลปากน้ํา  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 10270
      E - M a i l : s p k t c 1 0 2 7 0 @ h o t m a i l . c o m        


