
สารสัมพันธ 

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ปที่ 18 ฉบับที่ 3
ประจําเดือนมีนาคม 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%

สมาชิกตนเดือน มี.ค 62    9,093 คน
เขาใหม                            97 คน
สมาชิกลาออก                42 คน
ขาดสมาชิกภาพ          9 คน
รวมปลายเดือน มี.ค.62   9,139 คน

สมาชิกสมทบ   247 คน
ขอมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 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%
   ตนทุนดําเนินการ (ก.พ.2562)    4.35%

ความเคลือ่นไหวจาํนวนสมาชกิ

  

สารจากบรรณาธกิาร คณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศไดดําเนินการ    
เพิ่มชองทางในการสงสารสัมพันธผานระบบเครือขายมากขึ้นและใน
อนาคตจะลดการพิมพเอกสารลงเพื่อลดคาใชจาย  สมาชิกทานใดมี
ความประสงคคงไวซึ่งสารสัมพันธฉบับโรงพิมพ ใหสมาชิกติดตอกับทาง
เจาหนาที ่สหกรณไดที ่เบอร 02-384-2493-4 ตอ 20 เพื ่อดําเนิน
การตามความประสงคของทานตอไป  
  ขาวดี!ทางสหกรณฯ ไดขยายเวลาเปดใหบริการ“ธุรกรรมทางการเงิน” 
วันจันทร - วันศุกร เวลา 08.30น.-15.00น.จากเดิมเวลา 14.30 น. เปนเวลา 15.00น. และอีก
โครงการหนึ่ง โครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กระผมอยากเชิญชวนสมาชิกที ่สนใจ 
โดยมีวงเงินใหกู คงเหลือ 852,000 บาท สามารถกู ไดคนละไมเกิน 100,000 บาท 
รายละเอียดเพิ ่มเติมที ่website สหกรณฯ
  ในรอบเดือนที่ผานมา คณะกรรมการไดบริหาร ทําใหมีผลกําไรเกิดขึ้นแลว จํานวน 
63,487,962.28 บาท (เปนกําไรกอนหักรายการปรับปรุงทางบัญชี)
 จึงเร ียนมาเพื ่อทราบ
    ขอแสดงความนับถือ

เรียน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

นายพรเทพ  คุรุเมธากร
รองประธานฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

        เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 นายสุวิทย สุพัฒนานนท 
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
พรอมดวยรองประธาน และคณะกรรมการชุดที่ 58/2562
ไดเขารวมงานกิจกรรมวันสหกรณแหงชาติ ซึ่งทางสหกรณ
จังหวัดสมุทรปราการ ไดจัดขึ้น ณ สํานักงานสหกรณจังหวัด
สมุทรปราการ โดยมีผู ว าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 
นายชาติชาย อุทัยพันธ  ไดใหเกียรติมาเปนประธานในพิธ ี
และเปนประธานมอบโล ซึ่งในปนี้ทางสหกรณออมทรัพยครู
สมุทรปราการ จํากัด ไดรับทั้งหมด 2 รางวัล คือ
- โลรางวัลสหกรณที่ผานเกณฑมาตรฐานของกรมสงเสริม
สหกรณ “ระดับดีเลิศ” ติดตอกัน 3 ป 
- โลรางวัลสหกรณสีขาวดวยหลักธรรมาภิบาล สหกรณออม
ทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ไดคะแนนรวม 96.80%

งานวันสหกรณแหงชาติจังหวัดสมุทรปราการ



Q : เมื่อเปนสมาชิกการสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหแลว สมาชิก
จะไดรับประโยชนอยางไร ? 
A : เมื่อสมาชิกถึงแกความตาย บุคคลที่สมาชิกระบุไว ผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับเงินคาจัดการศพและเงินสงเคราะหซึ่งสมาคมฯ จะดําเนิน
การจายเงินใหแกผูที่ถูกระบุไว ตามหลักเกณฑของระเบียบสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

Q : ปจจุบันสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปรกาาร สามารถสมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ ใดไดบาง?
A : มีทั้งหมด 3 สมาคม ดังตอไปนี้
 1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย ( สสอค.) รับอายุไมเกิน 60 ป
 2.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) รับอายุไมเกิน 56 ป
 3.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สฌ.สอ.สป.) รับอายุไมเกิน 60 ป

Q : ถาสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด สนใจสมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ จะตองดําเนินการอยางไร?
A : ผูตองการสมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ ตองยื่นคํารองตามแบบฟอรมพรอมแนบเอกสาร ดังนี้ 
 1. สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ      5. ใบรับรองแพทยของรัฐฉบับจริง  อายุไมเกิน 30 วัน              
          2. สําเนาทะเบียนบาน        (ตองมีตราประทับของโรงพยาบาลดวย)
 3. สําเนาทะเบียนสมรส  (ถามี)       6. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานผูรับเงินสงเคราะห                                                                                            
 4. ใบสําคัญการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล  (ถามี)      7. รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (เฉพาะสฌ.สอ.สป.)

Q : สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ ทั้ง 3 แหง มีความแตกตางกันอยางไร?
A : สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมีทั้งหมด 3 กอง  

สมาชิกสามารถสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห อายุไมเกิน เรียกเก็บรายป

เงินสงเคราะหลวงหนา

รับเงินสงเคราะห  

1.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมออมทรัพย
ครูไทย(สสอค.) ศูนยประสานงาน

60 ป 4,860.- ประมาณ 600,000.-

2.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

ศูนยประสานงาน

56 ป 4,840.- ประมาณ 600,000.-

3.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครู

สมุทรปราการ จํากัด (สฌ.สอ.สป.)

60 ป คาบํารุงปละ 50.- ตามจํานวนสมาชิก 

คูณ 100 หัก 9%                                                                                                                                               

                                                                                                                                         

หมายเหตุ : ในขอ 3. สฌ.สอ.สป. จะการเรียกเก็บเงินสงเคราะหตามจํานวนสมาชิกที่เสียชีวิต ศพละ 100 บาท กับยอดเรียกเก็บรายเดือน
ในเดือนถัดไปของสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 

Q : สนใจติดตอสอบถาม 
A : สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด หรือศูนยบริการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

    เบอรติดตอ 0-2384-2493 -4 ชองทางการสื่อสาร Line / facebook  
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การโอนเงินเขาบัญชีสหกรณฯ
    >>เนื่องจากสมาชิกหลายทานไมสะดวกในการนําเงินมาฝาก / ชําระหุน / ชําระหนี้ ที่สํานักงานสหกรณ หรือที่ศูนย
บริการสหกรณ ทานสามารถชําระเงินเขาบัญชีเงินฝากของสหกรณโดยตรง  กับธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพย
ครูสมุทรปราการ จํากัด เลขที่บัญชี 219-1-06932-0 สาขาปากนํ้า หลังจากโอนเงินเขาบัญชีแลว กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล 
และเบอรติดตอกลับ พรอมถายสําเนาใบสลิปเงินฝาก แจงสหกรณฯ(ฝายการเงิน)  02-384-2493-4 ตอ 11 หรือส่งตาม
ช่องทางต่างๆของสหกรณ์ฯ Line add : @spktc / facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด
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      ขอแสดงความไวอาลัยตอครอบครัวแพงคําฮัก กับการจากไป
ของนางสุพัตรา แพงคําฮัก สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 
รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบางบอ เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562              
โดยนายพรเทพ คุรุเมธากร รองประธานฝายสวัสดิการและสารสนเทศ
ตัวแทนคณะกรรมการชุดที่ 58
     - มอบเงินสวัสดิการคาปลงศพ 13,000 บาท
     - สวัสดิการอายุการเปนสมาชิก 14 ป 2 เดือน จํานวน 200,000 บาท
     - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 
(สฌ.สอ.สป.) ประมาณ 221,000 บาท

ขอแสดงความไวอาลัยตอครอบครัวแพงคําฮัก
สวัสดิการถึงแกกรรม

      ขอแสดงความไวอาลัยตอครอบครัวธรรมสุภ กับการจากไป
ของนางผุสชา ธรรมสุภ สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบางพลีใหญกลาง  เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ 2562  โดยนายวินัย  หลําวรรณะ รองประธานฝายบริหารท่ัวไป  
ตัวแทนคณะกรรมการชุดที่ 58
     - มอบเงินสวัสดิการคาปลงศพ 13,000 บาท
     - สวัสดิการอายุการเปนสมาชิก 17 ป 9 เดือน จํานวน 250,000 บาท
     - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมออมทรัพยครูไทย
(สสอค.) ประมาณ 600,000 บาท
     - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุม              
ออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประมาณ 600,000 บาท
     - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 
(สฌ.สอ.สป.) ประมาณ 221,000 บาท

ขอแสดงความไวอาลัยตอครอบครัวธรรมสุภ กับการจากไป
สวัสดิการถึงแกกรรม

      ขอแสดงความไวอาลัยตอครอบครัวมงคลสิน กับการจากไปของ
นายภาณุ  มงคลสิน สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบางพลีใหญใน พระอารามหลวง           
เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562  โดยนายสุวิทย สุพัฒนานนท ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ตัวแทนคณะกรรมการชุดที่ 58 
และผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ
     - มอบเงินสวัสดิการคาปลงศพ 13,000 บาท
     - สวัสดิการอายุการเปนสมาชิก 35 ป 6 เดือนจํานวน 350,000 บาท
     - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมออมทรัพยครูไทย
(สสอค.) ประมาณ 600,000 บาท
     - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุม              
ออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประมาณ 600,000 บาท
     - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 
(สฌ.สอ.สป.) ประมาณ 221,000 บาท

ขอแสดงความไวอาลัยตอครอบครัวมงคลสิน กับการจาก

สวัสดิการถึงแกกรรม

      ขอแสดงความไวอาลัยตอครอบครัวสุขเกษม กับการจากไปของ
นางสาวนิทรา  สุขเกษม สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบางบอ เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2562  โดยนายวินัย หลําวรรณะ รองประธานฝายบริหารท่ัวไป ตัวแทนคณะ
กรรมการชุดที่ 58
     - มอบเงินสวัสดิการคาปลงศพ 13,000 บาท
     - สวัสดิการอายุการเปนสมาชิก 15 ป 11 เดือน จํานวน 200,000 บาท
     - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมออมทรัพยครูไทย          
(สสอค.) ประมาณ 600,000 บาท

ขอแสดงความไวอาลัยตอครอบครัวสุขเกษม กับการจากไปของ

สวัสดิการถึงแกกรรม

    >>เนื่องจากสมาชิกหลายทานไมสะดวกในการนําเงินมาฝาก / ชําระหุน / ชําระหนี้ ที่สํานักงานสหกรณ หรือที่ศูนย
บริการสหกรณ ทานสามารถชําระเงินเขาบัญชีเงินฝากของสหกรณโดยตรง  กับธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพย
ครูสมุทรปราการ จํากัด เลขที่บัญชี 219-1-06932-0 สาขาปากนํ้า หลังจากโอนเงินเขาบัญชีแลว กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล 
และเบอรติดตอกลับ พรอมถายสําเนาใบสลิปเงินฝาก แจงสหกรณฯ(ฝายการเงิน)  02-384-2493-4 ตอ 11 หรือส่งตาม
ช่องทางต่างๆของสหกรณ์ฯ Line add : @spktc / facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด



ขาวดี! สําหรับสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ 

สามารถติดตามขอมูลขาวสารผานศูนยการแจงขอมูล SPKTCOOP ผาน Application โดยดําเนินการดังนี้

1. ใหสมาชิกเปดการ

แจงเตือน Application            

จะมีขอความที่หนาจอ

มือถือ

2. เลือกขอความ จะขึ้น

ขอความสารสัมพันธ

ของเดือนตางๆ หรือ

อาจเปนขอมูลของสหกรณฯ

สมาชิกสามารถดูขอมูล

ไดทันที

การแกไขระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

     คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 57 ในการประชุมครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 มีมติอนุมัติ แกไขระเบียบวาดวย
การใชทุนสวัสดิการของสมาชิก พ.ศ. 2560 สมาชิกที่มีการผิดนัดชําระหนี้สหกรณ ไมวางวดใดงวดหนึ่ง หรือ คางชําระบางสวน  
หามมิใหใชสิทธิ์ไดรับสวัสดิการใดๆ ทั้งนี้สมาชิกจะมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการ ก็ตอเมื่อไดชําระหนี้ที่ผิดนัดกับสหกรณครบถวนแลวเทานั้น

     คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 58 ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 มีมติแกไขระเบียบประเด็นสําคัญ ดังนี้
สมาชิกที่มีหลักประกันเงินกูบกพรอง เชน ผูคํ ้าประกันเงินกูเสียชีวิต หรือถูกใหออกจาการเปนสมาชิก หากสมาชิก
ผูกู ไมดําเนินการ แกไขหลักประกันตามที่สหกรณกําหนด จะไมสามารถขอรับสวัสดิการตางๆ รวมทั้งในการคํานวณ
หลักประกันเงินกู นั ้น จากเดิมที ่หักในอัตรารอย 0.50 จะตองปรับเพิ ่มเปนอัตรารอยละ 1 โดยคิดจากยอดหนี้คงเหลือ                 
ณ วันที่ 30 พ.ย. ของปนั้นๆ  เพื่อนําไปฝากไวในบัญชีเงินฝากหลักประกันซึ่งเปนชื่อของผูกูเอง จะมีผลตอบแทนเปนดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ 1 ตอป ทั้งนี้สมาชิกจะมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการ เมื่อไดดําเนินการแกไขหลักประกันตามที่สหกรณกําหนดแลวเทานั้น

การแกไขระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัดการแกไขระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
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โลรางวัลสหกรณสีขาวดวยหลักธรรมาภิบาล 
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 
เปนลําดับที่ 1 ของจังหวัดสมุทรปราการ 

โลรางวัลสหกรณที่ผานเกณฑมาตรฐาน
ของกรมสงเสริมสหกรณ “ระดับดีเลิศ” ติดตอกัน 3 ป 

รางวัลเกียรติยศ



สามารถติดตามขอมูลขาวสารผานศูนยการแจงขอมูล SPKTCOOP ผาน Application โดยดําเนินการดังนี้

โครงการประชุมเชิงวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1 ประจําป 2562
ดวยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1 
ณ โรงแรมระยองบีช หาดแมรําพึง จังหวัดระยอง ในระหวางวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2562 เพื่อพิจารณาปรับปรุงขอบังคับ และระเบียบตางๆ

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

  กระผมนายณรงค  สิงหศิิ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด เรียนเชิญสมาชิก
สมาคมฯ เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณวิทยา 
เพื่อพิจารณาผลการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
  สําหรับผูที่มีความประสงคเขารวมประชุมใหญ สามารถแจงความประสงคไดที่ 02-384-2493-4 ตอ 20  หรือ facebook 
: สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด หรือ Line Add : @spktc   ท้ังน้ีสมาชิกอาจมอบฉันทะ ใหผูรับมอบฉันทะถือมาในวันประชุมใหญดวย
(หนึ่งคนตอหนึ่งเสียง)  ผูรวมประชุมทางสมาคม (ไมมีคาตอบแทน) 
   ขณะน้ีสมาคมมีสมาชิกจํานวน 2,431 คน สมาคมฯถือวาเปนสวัสดิการหน่ึงของสหกรณฯเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกดวยกัน  
และขอรวมแสดงการไวอาลัยกับผูที่เสียชีวิตมีรายนามดังตอไปนี้
  1.นางผุสชา ธรรมสุภ     2.นางสุพัตรา แพงคําฮัก   3.นายภาณุ มงคลสิน    
   ซึ่งจะเรียกเก็บคาสงเคราะหศพละ 100 บาท เปนจํานวนเงิน 300 บาท ของยอดเรียกเก็บในเดือน มีนาคม 2562  
  ขอมูล ณ ปจจุบัน  วันที่ 15 มีนาคม 2562  มีผูเสียชีวิตเปนจํานวน 2 ทาน ทางสหกรณฯจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห          
เปนจํานวน 200 บาทในเดือนเมษายน 2562(ขอมูลอยางไมเปนทางการ)
  1. นายมนตรี กลิ่นอยู   2. นายสมพันธ บุณยะมัต  
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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 5/2562

(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        


