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สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัดสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
     สามัญ       5.75%

   ฉุกเฉิน      5.75%
   กูสามัญเพื่อสวัสดิการ 5.25% 
   กูสามัญเพื่ออาชีพ 4.09%

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 (มี.ค.2562)    4.34%

      

  
      ๒ เมษายน วันคลายวันพระราชสมภพ
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                     ทรงพระเจริญ
         ดวยเกลาดวยกระหมอมขาพระพุทธเจา สหกรณออมทรัพยครูสมุทปราการ จํากัด

สารจากบรรณาธกิาร กระผมดร.สุชาติ ใจสถาน ตําแหนงเลขานุการฝายสวัสดิการ
และสารสนเทศ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ (อาชีวะ)
  ดวยคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศไดดําเนิน
การเพิ่มชองทางในการสงสารสัมพันธผานระบบเครือขายตางๆ
มากขึ้น และ ในอนาคตจะลดการพิมพเอกสารลงเพื่อลดคาใชจาย 
สมาชิกทานใดมีความประสงคคงไวซึ่งสารสัมพันธฉบับโรงพิมพ 
สามารถติดตอ  เจาหนาที่สหกรณไดที่เบอรโทร 02-384-2493-4 ตอ 20 เพื่อดําเนินการ
ตามความประสงคของทานตอไป  
  ในขณะนี้สหกรณฯ ไดขยายเวลาเปดบริการใหสมาชิกดําเนินธุรกรรมทางการเงิน
จากเดิมวันจันทร - ศุกร เวลา 08.30น.-14.30 น. เปลี่ยนเวลาเปนวันจันทร - ศุกร
เวลา 08.30น.-15.00น. และอีกโครงการหน่ึง โครงการสินเช่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
กระผมอยากเชิญชวนสมาชิกท่ีสนใจ มีวงเงินใหกูคงเหลือ 832,000 บาทในอัตราดอกเบ้ีย 
4.09% สามารถกูไดคนละไมเกิน 100,000 บาท รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีwebsite สหกรณฯ
  ในรอบเดือนที่ผานมา คณะกรรมการไดบริหาร ทําใหมีผลกําไรเกิดขึ้นแลว 
จํานวน 87,718,742.67 บาท (เปนกําไรกอนหักรายการปรับปรุงทางบัญชี)
 จึงเรียนมาเพื ่อทราบ
    ขอแสดงความนับถือ

เรียน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

ดร.สุชาติ  ใจสถาน
เลขานุการฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

สมาชิกตนเดือน เม.ย 6  9,193 คน
เขาใหม                         70 คน
สมาชิกลาออก             42 คน
ขาดสมาชิกภาพ       5 คน
รวมปลายเดือน เม.ย.62 9,216 คน
     สมาชิกสมทบ    250    คน
   ขอมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2562

ความเคลือ่นไหวจาํนวนสมาชกิ



Q : ปจจุบันบัญชีเงินฝากหลักประกันเงินกู อยากทราบวาบัญชีหลัก

ประกันเงินกูของสหกรณฯ มีกี่ประเภท

A : บัญชีเงินฝากหลักประกันเงินกู มี 3 ประเภท ดังตอไปนี้ 

 1. เงินฝากออมทรัพยเพื่อเปนหลักประกันเงินกูสามัญ

 2. เงินฝากออมทรัพยเพื่อเปนหลักประกันเงินกูฉุกเฉิน

 3. เงินฝากออมทรัพยเพื่อเปนหลักประกันเงินกูรวมหนี้

Q : กรณีใดบางที่ผูกูจะตองเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเพื่อหลักประกันเงินกู?

A :  กรณีที่ 1 ประเภทการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินปกติ (กูหนาเคานเตอร) หากผูกูเปนครูอัตราจาง หรือครูเอกชน จะตองเปดบัญชีเงิน

ฝากออมทรัพยเพื่อหลักประกันเงินกูทุกราย หากผูกู เปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา แตมีแตเงินเหลือใชจายตํ่ากวา 20% 

ตองเขาหลักเกณฑการเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเพื่อเปนหลักประกันเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เชนเดียวกับกลุมครูอัตราจาง
 

  กรณีที่ 2 ประเภทการกูเงินสามัญ หากผูกูเปนครูอัตราจาง หรือครูเอกชน จะตองเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเพื่อหลักประกัน

เงินกูทุกราย(กลุมครูอัตราจาง หรือครูเอกชน จะตองเลือกกูประเภทใดประเภทหนึ่งระหวางเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือเงินกูสามัญ) 

หากผูกูเปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา แตไมสามารถหาคนคํ้าประกันไดครบถวนตามหลักเกณฑ หรือมีแตเงินเหลือใชจายตํ่ากวา 20% 

ตองเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเพื่อเปนหลักประกันเงินกูสามัญ

  กรณีที่ 3 ประเภทเงินกูเงินพิเศษเพื่อการรวมหนี้ ผูกูรวมหน้ีทุกราย จะตองเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเพ่ือเปนหลักประกันการกูรวมหน้ี

Q : การเก็บเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยเพื่อเปนหลักประกัน มีอัตราการเก็บ และวิธีการเก็บอยางไร?

A : บัญชีเงินฝากออมทรัพยเพื่อเปนหลักประกัน ทั้งเงินกูฉุกเฉิน เงินกูสามัญ และกูรวมหนี้มีหลักเกณฑการเก็บ ดังนี้

 1) เก็บครั้งแรกที่สมาชิกกูใหม ในอัตรารอยละ 0.50 ของยอดเงินกูที่ไดรับอนุมัติ

 2) หากเปนการกูรีไฟแนนซ เก็บในอัตรารอยละ 0.50 ของยอดเงินกูที่ไดรับ

 3) เก็บทุกสิ้นปทางบัญชี (30 พ.ย.) ในอัตรารอยละ 0.50 ของยอดหนี้เงินกูคงเหลือ โดยจะหักจากเงินปนผล เฉลี่ยคืนประจําป

Q : บัญชีเงินฝากออมทรัพยเพื่อหลักประกันเงินกู ใหอัตราดอกเบี้ยเทาไหร?

A : สหกรณใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทนี้ในอัตรารอยละ 4% (จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน) โดยจะใหสมาชิกผูฝาก 1% สวนที่เหลือ 3% 

จะผลักเงินเขากองทุนชวยเหลือผูคํ้าประกัน

Q : บัญชีเงินฝากออมทรัพยเพื่อหลักประกัน สามารถขอถอนเงิน หรือปดบัญชีไดหรือไม?

A : สมาชิกสามารถขอถอนเงิน หรือปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเพื่อเปนหลักประกันไดตอเมื่อ

 1) ชําระหนี้เงินกูคืนสหกรณครบถวนแลว หรือ

 2) สามารถหาหลักประกันไดครบถวนตามหลักเกณฑการกูเงินแตละประเภท หรือมีเงินเหลือใชจายไมนอยกวา 20%

 **ยกเวนการกูรวมหนี้ จะขอคืนเงินฝากไดตอเมื่อชําระเงินคืนใหสหกรณครบถวนแลวเทานั้น**

Q : นอกจากการหักเงินรอยละ 0.50 แลว ผูกูจะตองถูกหักเงินอะไรอีกหรือไม?

A : จะถูกหักคาธรรมเนียมการขอกูเงิน (เฉพาะการกูเงินประเภทสามัญ และการกูรวมหนี้) ในอัตรารอยละ 0.01 ของยอดเงินกูที่อนุมัติ 

(เก็บทุกคร้ังท่ีขอกูเงิน) โดยเงินคาธรรมเนียมน้ีถือเปนรายไดของกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกู สหกรณจะไมจายคืนใหแกผูกูในทุกกรณี
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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



       เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 คณะกรรมการดําเนินการชุด

ที่ 58/2562 มอบแจกันดอกไม แสดงความยินดีกับนางญาดา ผดุงโภชน

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัด

สมุทรปราการ ในโอกาสยายไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกลุมจัดต้ัง

และสงเสริมสหกรณ ณ สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2

          สหกรณฯ ไดรับเกียรติเขารวมกิจกรรมครูกลุมโรงเรียน
พระสมุทรเจดีย และกลุมโรงเรียนปากอาวเจาพระยาเกมส  ใหความรู
เรื่องของสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 
โดยนายสมชาย พึ่งอิ่ม กรรมการและเลขานุการ พรอมดวยตัวแทน
คณะกรรมการชุดที่ 58/2562 และตัวแทนเจาหนาที่สหกรณฯ 
เร่ืองเงินฝากอัตราดอกเบ้ีย หลักกฎ หมายตางๆ เมื่อวันที่ 25 มนีาคม 2562 
ณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย

สหกรณฯไดเขารวมบรรยายใหความรูและความเคลื่อนไหวของ
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด นําโดยนายณัฐพล นุชอุดม 
รองประธานฝายการเงินและสินเชื่อ พรอมดวยตัวแทนคณะกรรมการ
ชุดที่ 58/2562 ในการนี้นางสาวสุนิษา ยามี ผูจัดการสหกรณฯ ไดให
ความรูแกสมาชิกในเรื่อง Application SPKTCOOP เคลื่อนที่ เม่ือวันท่ี 
26 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ 
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           สหกรณฯไดรับเกียรติเขารวมกิจกรรมครูกลุมบางปู คุรุสัมพันธ
ใหความรูเกี่ยวกับสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด นําโดย
นายสุวิทย สุพัฒนานนท ประธานกรรมการ พรอมดวยตัวแทนคณะ
กรรมการชุดที่ 58/2562 ในการนี้นางสาวสุนิษา ยามี ผูจัดการ
สหกรณฯ ไดใหความรูแกสมาชิกในเรื่อง Application SPKTCOOP 
เคลื่อนที่ในโครงการ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียน
บานคลองหลวง

กิจกรรมครูกลุมบางปู “บางปูคุรุสัมพันธ”

กิจกรรมครูกลุมโรงเรียนพระสมุทรเจดีย และกลุมโรงเรียนปากอาวเจาพระยาเกมส

กิจกรรมครูกลุมโรงเรียนศรีพุทธ

ณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 คณะกรรมการดําเนินการชุดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 คณะกรรมการดําเนินการชุด

ขอแสดงความยินดี



      ขอแสดงความอาลัยตอครอบครัว “กลิ่นอยู” กับการจากไป
ของนายมนตรี กลิ่นอยู สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการจํากัด
รวมเปนเจาภาพสวดอภิธรรมศพ ณ วัดทุงครุ เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2562 
โดยนางสาวสุนิษา ยามี ผูจัดการสหกรณ เปนตัวแทนคณะกรรมการ
ชุดที่ 58 และนายณรงค สิงหศิิ  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
- มอบเงินสวัสดิการคาปลงศพ จํานวน 13,000 บาท
- สวัสดิการอายุการเปนสมาชิก 10 ป 11 เดือน จํานวน 150,000 บาท
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 
(สฌ.สอ.สป.) มอบเงินสงเคราะหประมาณ 220,000 บาท

ขอแสดงความอาลัยตอครอบครัว “กลิ่นอยู” กับการจากไป

สวัสดิการถึงแกกรรม

      ขอแสดงความอาลัยตอครอบครัว “ศิริพัลลภ” กับการจากไป
ของนางสาวสุคนธ ศิริพัลลภ  สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 
รวมเปนเจาภาพสวดอภิธรรมศพ ณ วัดบานระกาศ เมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2562 โดยนายวินัย หลําวรรณะ รองประธานฝายบริหารท่ัวไป 
นายพรเทพ คุรุเมธากร รองประธานฝายสวัสดิการและสารสนเทศ 
เปนตัวแทนคณะกรรมการชุดที่ 58 และคณะกรรมการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
- มอบเงินสวัสดิการคาปลงศพ จํานวน 13,000 บาท
- สวัสดิการอายุการเปนสมาชิก 6 ป 8 เดือน จํานวน 150,000 บาท
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 
มอบเงินสงเคราะหประมาณ 220,000 บาท

ขอแสดงความอาลัยตอครอบครัว “ศิริพัลลภ” กับการจากไป
สวัสดิการถึงแกกรรม

      ขอแสดงความอาลัยตอครอบครัว “ตูจินดา” กับการจากไป
ของนางรุจิวรรณ ตูจินดา  สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 
รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบางพลีใหญใน พระอารามหลวง 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 โดยนายวินัย หลําวรรณะ รองประธานฝาย
บริหารท่ัวไป เปนตัวแทนคณะกรรมการ ชุดท่ี 58 และนายพลัฏฐ ธนพรรุงเพชร 
ประธานผูตรวจสอบกิจการสหกรณ รวมมอบเงินสวัสดิการ ดังนี้
- มอบเงินสวัสดิการคาปลงศพ 13,000 บาท
- มอบเงินสวัสดิการอายุการเปนสมาชิก 23 ป 11 เดือน เปนจํานวน 
300,000 บาท

สวัสดิการถึงแกกรรม

      ขอแสดงความอาลัยตอครอบครัว “บุญคง” กับการจากไป
ของนางลําพูน บุญคง สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 
รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบางโฉลงนอก เมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2562 โดยนายวินัย หลําวรรณะ รองประธานฝายบริหารทั่วไป 
เปนตัวแทนคณะกรรมการ ชุดที่ 58 รวมมอบเงินสวัสดิการ ดังนี้
- มอบเงินสวัสดิการคาปลงศพ 13,000 บาท
- มอบเงินสวัสดิการอายุการเปนสมาชิก 26 ป 2 เดือน เปนจํานวน 
305,000 บาท
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมออมทรัพยครูไทย (สสอค.) 
ประมาณ 600,000 บาท
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมออมทรัพยแหง
ประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประมาณ 600,000 บาท
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 
มอบเงินสงเคราะหประมาณ 219,000 บาท

สวัสดิการถึงแกกรรม

ขอแสดงความอาลัยตอครอบครัว “กลิ่นอยู” กับการจากไปขอแสดงความอาลัยตอครอบครัว “กลิ่นอยู” กับการจากไป

สวัสดิการถึงแกกรรมสวัสดิการถึงแกกรรม

ขอแสดงความอาลัยตอครอบครัว “ศิริพัลลภ” กับการจากไปขอแสดงความอาลัยตอครอบครัว “ศิริพัลลภ” กับการจากไป
สวัสดิการถึงแกกรรมสวัสดิการถึงแกกรรม

สวัสดิการถึงแกกรรมสวัสดิการถึงแกกรรม

สวัสดิการถึงแกกรรมสวัสดิการถึงแกกรรม
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ขาวดี! สําหรับสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ 

Application update การพัฒนาระบบเพื่อสมาชิกใหไดรับความคลองตัว เพราะสหกรณฯเราไมหยุดนิ่ง

สมาชิกสามารถตรวจสอบขอมูลได 

สามารถตรวจสอบสิทธ์ิในสวนท่ีสมาชิก 

ขอรับสวัสดิการ จากสหกรณฯ

สามารถตรวจสอบสิทธิ์ในสวนที่

สมาชิกจะทราบในสวนของทุนประกัน

สวนเหล่ือมหน้ี (หรือประกันตาย) 

• โครงการรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุเกิน 55 ปข้ึนไป แตไมเกิน 65 ป เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระมหากษัตริยแหงประเทศไทย พุทธศักราช 2562 
เปดรับสมัครเปนระยะเวลา 90 วัน (ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม - 5 สิงหาคม 2562)

• สําหรับสมาชิกท่ีกูยืมเงินจาก กยศ. ทางสํานักงานเขตไดดําเนินการหักหน้ีกอนสหกรณฯ จึงทําใหเงินเดือนไมพอหัก สหกรณฯจึงเชิญชวนสมาชิก
ท่ีสนใจใหสหกรณชวยเหลือ แจงช่ือและขอมูลเชิงลึกไดต้ังแตวันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2562น้ี เพ่ือนําขอมูลมาพิจารณาตอไป

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

  กระผมนายณรงค  สิงหศิิ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ขอแจงวา ขณะน้ี
สมาคมมีสมาชิกจํานวน 2,404 คน สมาคมฯถือวาเปนสวัสดิการหน่ึงของสหกรณฯเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกดวยกัน  และขอรวม
แสดงความไวอาลัยกับผูที่เสียชีวิต ในชวงเดือนมีนาคม 2562 มีรายนามดังตอไปนี้
  1. นายมนตรี กลิ่นอยู         2. นายสมพันธ บุณยะมัต             3. นางสาวสุคนธ  ศิริพัลลภ  
            4. นายมานิต  ยุติธรรม         5. นางลําพูน  บุญคง   
   ซึ่งจะเรียกเก็บเงินสงเคราะหฯ ตามจํานวนสมาชิกที่เสียชีวิต ศพละ 100 บาท เปนจํานวน 5 ศพ รวมเปนจํานวน
เงิน 500 บาท ผูที่เสียชีวิตในชวงเดือนมีนาคมนั้น ทางสมาคมฯจะเรียกเก็บเงินสงเคราะหในเดือนเมษายน 2562 
  ขอมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2562 (ไมมีสมาชิกเสียชีวิต) ทางสหกรณฯ จึงไมมียอดเรียกเก็บ ในเดือนพฤษภาคม 
2562 (ขอมูลอยางไมเปนทางการ)

เปดโครงการรับเงินฝากบัญชีเกษียณเปยมสุข 1
          จากประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 58  ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 
ไดมีมติเห็นชอบใหเปดโครงการเงินรับฝากบัญชีเกษียณเป ยมสุข 1 กรณีพิเศษ 
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เริ่มตั้งแต 7 พฤษภาคม - 5 สิงหาคม 2562
กําหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ ดังนี้
 1. กําหนดวงเงินรับฝากรวมของโครงการไมเกิน 200 ลานบาท
 2. ระยะเวลาการเปดโครงการ 90 วัน
 3. กลุมเปาหมายเปนกลุมสมาชิกที่มีบัญชีเกษียณเปยมสุข 1 แลวเทานั้น 
              (ไมรับเปดบัญชีใหม) ซึ่งเปนผูที่ฝากเงินตนยังไมครบ 2,000,000 บาทตอบัญชี
 4. Statement บัญชีเงินฝากยอนหลัง 2 ป (ป2560 ถึงปจจุบันตองไมม ีการถอนเงิน
ฝาก(ทั ้งตนเงินและดอกเบี ้ย) บัญชีเกษียณเปยมสุข 1 เกินกวา 200,000 บาท
 5. เงินที่จะนํามาฝากเพิ่ม ตองมิใช การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเลมอื่นๆ ของสหกรณ(โยกเงิน)
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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.)

เปดในกรณีพิเศษอายุไมเกิน 65 ป รอบ 6/2562รับสมัครสมาชิกสามัญ และสบทบ
(คูสมรส บุตร บิดา มารดาอายุไมเกิน 50 ป)

ผูที่ไมเกิดกอนป 2511 อัตราคาสมัคร 4,860 บาท
เปดรับสมัครสมาชิก (สส.ชสอ.) สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ 

(นบัปพ.ศ. ผูทีเ่กดิหลังป พ.ศ.2497) รายละเอยีดเพิม่เตมิ www.spktcoop.com
รับตั้งแตวันที่ 01 พ.ค.2562 - 30 มิ.ย.2562 ไดรับสิทธิ์ 1 ส.ค.2563

                                                                                           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

สงเสริมการออม   เพียบพรอมบริการ  บริหารโปรงใส

     สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สํานักงานใหญ) โทร. 02 384 2493-4 โทรสาร. 02 384 2495
     ศูนยบริการสหกรณ ณ โครงการบิสซีเนสทาวน แอดซิตี้พารค มือถือ 086-376-4514 โทรสาร 02 050 4361
    เลขท่ี 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        


