
สารสัมพันธ 

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ปที่ 18 ฉบับที่ 6
ประจําเดือนมิถุนายน 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกปที่ 18 ฉบับที่ 4
ประจําเดือนเมษายน 2562

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

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัดสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
Samutprakan Teacher Saving  and Credit Limited
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สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

ฐานะทางการเงินของสหกรณฯ
ณ วันสิ ้นเดือนพฤษภาคม 2562

   

สารจากบรรณาธิการ

  คณะสารสัมพันธไดจัดกิจกรรมรวมตอบคําถาม “ตอบคําถาม
งายๆ ลุน...รับของรางวัลจากสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด” 
จะเริ่มในฉบับเดือนกรกฎาคม พศ.2562 นี้
 สวนโครงการพิเศษของสหกรณฯ ในตอนน้ีมีจํานวน 3 โครงการ 
ดังนี้
 1.เปดรับสมัครสมาชิกเปนกรณีพิเศษ เปดรับถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 
 2.โครงการเงินฝากเกษียณเปยมสุข 1 ที่ไดเปดโอกาสใหสมาชิกที่ยังมีเงินใน
บัญชีไมถึง 2 ลาน มีสิทธิ์ฝากเงินตอได เปดรับถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
 3.โครงการเปดรับสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ ของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด รับอายุไมเกิน 75 ป เปดรับถึง 
31 สิงหาคม 2562 
  ในรอบเดือนที่ผานมา คณะกรรมการไดบริหาร ทําใหมีผลกําไรเกิดขึ้น
แลว จํานวน 107,360,737.08 บาท (เปนกําไรกอนหักรายการปรับปรุงทางบัญชี)

เรียน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

ประธานฝายสวัสดิการและสารสนเทศ
นายพรเทพ คุรุเมธากร

MOBILE APPLICATION
SPKTCOOP

สมาชิกตนเดือน พ.ค.62   9,166   คน
เขาใหม                           37     คน
สมาชิกลาออก               38  คน
ขาดสมาชิกภาพ          -    คน
รวมปลายเดือน พ.ค.62    9,165  คน
       สมาชิกสมทบ    255    คน
    ขอมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
    เลมสีชมพู   3.50%

  เลมสีเขียว   3.75%
  เพิ่มพูน 8 (ปด)   3.85%
  Top up 24 เดือน (ปด)  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 (มิ.ย.2562) 4.35%

ทุนเรือนหุน            3,048,005,024.00 บาท
ทุนสํารอง   289,018,641.68  บาท
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน   483,532,193.00 บาท
รายได    225,154,634.07 บาท
รายจาย    117,793,896.99 บาท
กําไรสุทธิโดยประมาณ         107,360,737.08 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู

สามัญ  5.75%
   ฉุกเฉิน  5.75%
   กูสามัญเพื่อสวัสดิการ     5.25% 
   กูสามัญเพื่ออาชีพ 4.09%



Q : เปนสมาชิกสหกรณนานเทาไหรถึงจะกูเงินสหกรณได
A : คุณสมบัติของผูกู รายละเอียดดังนี้
 1. ถาตองการกูเงินฉุกเฉินตองเปนสมาชิกติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 
3 เดือน ผูกูตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ หลังหักคาหุน และหนี้ทุกประเภท
แลวไมตํ่ากวา  1,000  บาท
 2. ถาตองการกูเงินสามัญ ตองเปนสมาชิกติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน ผูกูตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ หลังหักคาหุน และ
หนี้ทุกประเภทแลวไมนอยกวา 20%หากเหลือตํ่ากวาจะตองเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเพื่อเปนหลักประกันการกูเงิน ตามวงเงินที่สหกรณ
กําหนด 
  3. กลุมครูอัตราจาง ครูเอกชน ตองเปนสมาชิกติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน ตองสงชําระหนี้สหกรณโดยวิธีหักจากเงินได
รายเดือนของผูกู   ณ ที่จายตนสังกัด เทานั้น  (กรณีนําสงเงินเอง สหกรณจะไมพิจารณาใหกู)

Q : วงเงินใหกูแตละประเภท มีอะไรบาง?

A :  1. กลุมขาราชการ 
  1. กูโดยใชบุคคลคํ้าประกัน  ใหกูไมเกิน 100 เทาของเงินไดรายเดือน และไมเกิน 3,000,000 บาท  โดยผูกูตองมีเงินคาหุน
ไมนอยกวารอยละ 20 ของวงเงินกู
 2. กูหุน  ไมเกิน 90% ของเงินคาหุนท่ีมีอยูในขณะน้ัน
          3. กูหุน + เงินฝากสหกรณ ไมเกิน 90% ของมูลคาท่ีมีอยู ณ ขณะน้ัน 
 4. กรณีผูกูจะเกษียณอายุราชการ  โดยมีอายุ 55 ปขึ้นไป จํานวนเงินใหกู และจํานวนเงินเรียกเก็บรายเดือน จะพิจารณาจากเงิน
บําเหน็จ หรือบํานาญที่ผูกูพึงจะไดรับเมื่อเกษียณอายุราชการ(เงินไดรายเดือน หมายถึง เงินเดือน +วิทยฐานะ /เงินตําแหนง /เงินคาครอง
ชีพ /เงินบํานาญ ซึ่งไดรับเปนประจําทุกเดือน)   
      2. กลุมอัตราจาง ครูเอกชน  สมาชิกสามัญ ซึ่งเปนครูอัตราจาง ลูกจางชั่วคราวตามสัญญาจาง ที่ไดสงเงินงวดชําระหนี้โดยวิธีหักจาก
เงินไดรายเดือนของผูกู  ณ ที่จายตนสังกัด ตองเปนสมาชิก 3 ปขึ้นไป ใหกูเงินสามัญไดไมเกิน 3 เทาของเงินไดรายเดือน    
      ยกเวนกรณีมีผูคํ้าประกันอยางนอย 1 คนเปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา หากผูกูเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน สามารถกูไดไม
เกิน 10 เทาของเงินไดรายเดือน
       กูหุน ไมเกิน 90% ของเงินคาหุนที่มีอยูในขณะนั้น
     
  ระยะเวลาการเปนสมาชิก สิทธิ์การกู

ไมเกิน 2 ปี ไมเกิน 2 เทาของเงินไดรายเดือน ไมเกิน 30,000.-

2 ป แตไมเกิน  3 ป ไมเกิน 3 เทาของเงินไดรายเดือน ไมเกิน 45,000.-

3 ป แตไมเกิน  4 ป ไมเกิน 4 เทาของเงินไดรายเดือน ไมเกิน 60,000.-

4 ป แตไมเกิน  5 ป ไมเกิน 6 เทาของเงินไดรายเดือน ไมเกิน 90,000.-

5  ป ขึ้นไป ไมเกิน10 เทาของเงินไดรายเดือน ไมเกิน 120,000.-
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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

ปดโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

   เน่ืองจากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) จัดโครงการสินเช่ือเพ่ือชวยเหลือ
สมาชิกสหกรณออมทรัพย ผูประสงคสรางรายไดเพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริม เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยตํ่า เพื่อใหสมาชิกสหกรณไดนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได 
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด เขารวมโครงการเพื่อขอกูเงินกับ ชสอ. ในวงเงินกูสูงสุดไมเกิน 10 ลานบาท ตอนนี้ครบ
จํานวน 10 ลานบาทเปนที่เรียบรอย

หัวหนาสินเชื่อ
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      ขอแสดงความอาลัยตอครอบครัว “ทองวิชิต” กับการจากไป
ของนางจันทรอัมพร  ทองวิชิต สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 
รวมเปนเจาภาพสวดอภิธรรมศพ ณ วัดหนามแดง เมื่อวันที่ 5
มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยนายวินัย หลําวรรณะ รองประธานฝาย
บริหารท่ัวไป เปนตัวแทนคณะกรรมการชุดที่ 58 รวมมอบ
สวัสดิการใหดังนี้
- มอบเงินสวัสดิการคาปลงศพ จํานวน 13,000 บาท
- สวัสดิการอายุการเปนสมาชิก 42 ป 5 เดือน จํานวน 385,000 บาท

สวัสดิการถึงแกกรรมสวัสดิการถึงแกกรรมสวัสดิการถึงแกกรรม

        ขอแสดงความอาลัยตอครอบครัว “สิทธิวรรณธนะ”กับการจากไป
ของนายสมศักด์ิ สิทธิวรรณธนะ สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
รวมเปนเจาภาพสวดอภิธรรมศพ ณ วัดบางหัวเสือ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562  โดยนายกิตติศักดิ ์ ชาญอักษร ที ่ปรึกษาสหกรณฯ 
นายเสกสัณห กิจวรรณ กรรมการฝายวิชาการและระเบียบ เปนตัวแทน
คณะกรรมการชุดที่ 58 รวมมอบสวัสดิการใหดังนี้
- มอบเงินสวัสดิการคาปลงศพ จํานวน 13,000 บาท
- สวัสดิการอายุการเปนสมาชิก 42 ป 5 เดือน จํานวน 385,000 บาท
- สวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจครูไทย(สสอค.) เปนจํานวน 
570,000 บาท
- สวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจชุมนุม(สส.ชสอ.) เปนจํานวน 
570,000 บาท

สวัสดิการถึงแกกรรมสวัสดิการถึงแกกรรม

โครงการพัฒนาผูตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ และ โครงการพัฒนากรรมการ เจาหนาที่ 
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด  ตามแผนปฏิบัติการประจําป 2562

ศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด(ระหวางวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2562)

หัวหนาสินเชื่อ



• เปดโครงการรับเงินฝากบัญชีเกษียณเปยมสุข 1
            จากประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 58  ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ไดมีมติเห็นชอบใหเปด
โครงการเงินรับฝากบัญชีเกษียณเป ยมสุข 1 กรณีพิเศษ เนื ่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เริ ่มตั ้งแต
วันนี้ - 5 สิงหาคม 2562

  กําหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ ดังนี้
  1. กําหนดวงเงินรับฝากรวมของโครงการไมเกิน 200 ลานบาท
  2. ระยะเวลาการเปดโคงการ 90 วัน
  3. กลุมเปาหมายเปนกลุมสมาชิกที่มีบัญชีเกษียณเปยมสุข 1 แลวเทานั้น 
               (ไมรับเปดบัญชีใหม) ซึ่งเปนผูที่ฝากเงินตนยังไมครบ 2,000,000 บาทตอบัญชี
  4. เงินที่จะนํามาฝากเพิ่ม ตองมิใช การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเลมอื่นๆ ของสหกรณ(โยกเงิน)

• โครงการรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุเกิน 55 ปขึ้นไป แตไมเกิน 65 ป 
   เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติเปนพระมหากษัตริยแหงประเทศไทย พุทธศักราช 2562 เปดรับสมัครเปนระยะเวลา 90 วัน (ตั้งแต
วันนี้ จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562)

• กลุมสมาชิกที่มียอดคางชําระ 
    - หากประสงคจะกูยืมคร้ังใหม ตองนําเงินมาชําระยอดกูท่ีคงคางท้ังหมด และภายหลังจากชําระหน้ีคงคางเสร็จส้ินใหเวน
ระยะเวลา 3 เดือน ถึงจะสามารถย่ืนขอกูใหมได
   - สมาชิกที่มีการผิดนัดชําระหนี้สหกรณ ไมวางวดใดงวดหนึ่ง หรือ คางชําระบางสวน  หามมิใหใชสิทธิ์ไดรับ
สวัสดิการใดๆ ทั้งนี้สมาชิกจะมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการ ก็ตอเมื่อไดชําระหนี้ที่ผิดนัดกับสหกรณครบถวนแลวเทานั้น

• สมาชิกที่มีหลักประกันเงินกูบกพรอง
     เชน ผูคํ ้าประกันเงินกูเสียชีวิต หรือถูกใหออกจากการเปนสมาชิก หากสมาชิกผูกู ไมดําเนินการ แกไข
หลักประกันตามที่สหกรณกําหนด จะไมสามารถขอรับสวัสดิการตางๆ รวมทั้งในการคํานวณ หลักประกันเงินกู
นั ้น จากเดิมที่หักในอัตรารอย 0.50 จะตองปรับเพิ่มเปนอัตรารอยละ 1 โดยคิดจากยอดหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 30 พ.ย. ของป
นั้นๆ  เพื่อนําไปฝากไวในบัญชีเงินฝากหลักประกันซึ่งเปนชื่อของผูกู เอง จะมีผลตอบแทนเปนดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 1 
ตอป ทั้งนี้สมาชิกจะมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการ เมื่อไดดําเนินการแกไขหลักประกันตามที่สหกรณกําหนดแลวเทานั้น

สวัสดิการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

สวัสดิการรักษาพยาบาล ปละ 2 ครั้ง ครั้งๆ ละ 1,000 บาท
  สหกรณจะจายเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลใหแกสมาชิกที่เจ็บปวยเขารักษาพยาบาลในสถาน พยาบาลของรัฐ หรือเอกชน 
โดยเขารับการรักษาพยาบาลที่เปนคนไขใน  ยกเวนไมรวมสวัสดิการการรับขวัญทายาทใหม สวัสดิการการรักษาพยาบาลในรอบป ให
นับจากใบรับรองแพทยหรือเอกสารที่ทางสถานพยาบาลออกให
 เอกสารหลักฐานการขอรับสวัสดิการการรักษาพยาบาล  ดังนี้
    1. คํารองขอรับสวัสดิการตามแบบที่สหกรณกําหนด
      2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการของสมาชิกผูขอรับสวัสดิการ
      3. หลักฐานของสถานพยาบาลที่สมาชิกเขารับการรักษาพยาบาลเปนคนไขใน

สวัสดิการชวยเหลืองานศพ บิดา มารดา คูสมรส(ที่ถูกตองตามกฎหมาย) และบุตรของสมาชิก
 ชวยเหลืองานศพ ศพละ 3,000 บาท (เฉพาะ บิดา มารดา คูสมรส (ที่จดทะเบียนสมรสที่ถูกตองตามกฎหมาย) และบุตรของ
สมาชิกเทานั้น สมาชิกตองขอยื่นรับสวัสดิการภายใน 90 วัน นับจากวันที่บิดามารดา คูสมรส และบุตรของสมาชิกถึงแกกรรม 
 เอกสารหลักฐาน ดังนี้
 1. คําขอรับสวัสดิการตามแบบที่สหกรณกําหนด
 2. สําเนาใบมรณบัตร
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ผูถึงแกกรรม
 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของสมาชิกผูขอรับเงินสวัสดิการ

สวัสดิการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

สวัสดิการรักษาพยาบาล ปละ 2 ครั้ง ครั้งๆ ละ 1,000 บาท

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหครูสมุทรปราการ จํากัด

 ประเภทสมาชิก จํานวน(ราย)

สมาชิกสามัญ 2,370

สมาชิกสมทบ   32

 รวม 2,402



ขาวดี! สําหรับสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 

Application update การพัฒนาระบบเพื ่อสมาชิกใหไดรับความคลองตัว 
เพราะสหกรณฯเราไมหยุดนิ ่ง

การตรวจสอบขอมูลสมาชิก ผาน website
www.spktcoop.com คลิกเมนู 

“ระบบออนไลน สหกรณ”

นําเลข OTP
กรอกลงในชอง

กําหนดรหัสผาน
ตัวเลขไมตํ่ากวา 6 หลัก

เลือก>>>
สมัครใชงานครั้งแรก

ตรวจสอบ SMS
นํารหัส OTP ที่ไดรับ

ใสในชอง

ใสเลขสมาชิก
และรหัสผาน 6 หลัก 

เขาสูระบบ

กรอกขอมูล 
- เลขทะเบียนสมาชิก
- เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก
- เบอรโทรศัพทเคลื่อนที่
<<< เลือกลงทะเบียน

6

1

2

3

4

5

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยคร ูสม ุทรปราการ จ ําก ัด

  กระผมนายณรงค  สิงหศิิ นายกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ขอแจงวามี
โครงการเปดรับสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ กรณีพิเศษอายุไม
เกิน 75 ป  ต้ังแต่วันน้ี ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2562 ขณะน้ีสมาคมมีสมาชิก
จํานวน 2,402 คน สมาคมฯถือวาเปนสวัสดิการหนึ่งของสหกรณฯเพื่อ
ชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกดวยกัน     
  ขอมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 (ไมมีสมาชิกเสียชีวิต) 
ทางสหกรณฯ จึงไมมียอดเรียกเก็บ ในเดือนกรกฏาคม 2562 (ขอมูล
อยางไมเปนทางการ)

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหครูสมุทรปราการ จํากัด

 ประเภทสมาชิก จํานวน(ราย)

สมาชิกสามัญ 2,370

สมาชิกสมทบ   32

 รวม 2,402 ทางสหกรณฯ จึงไมมียอดเรียกเก็บ ในเดือนกรกฏาคม 2562 (ขอมูล
5



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 6/2562
รับสมัครสมาชิกสามัญ 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)
ผูที่ไมเกิดกอนป 2511 อัตราคาสมัคร 4,860 บาทผูที่ไมเกิดกอนป 2511 อัตราคาสมัคร 4,860 บาท

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

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

เปดรับอายุไมเกิน 60 ป พ.ศ. 2502 กรณีสมัครเพื่อกู
วันที่ 1 กรกกฎาคม 2562 จะเปดรับสมาชิกอายุไมเกิน 56 ป

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

     

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        

เปดรบัสมคัรสมาชกิเปนกรณพีเิศษ สมาชกิสามญัและสมาชิกสมทบ 
อายุไมเกิน 75 ป  ตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

(นับปพ.ศ. ผูที่เกิดหลังป พ.ศ.2487)
ผูสมัครในกรณีพิเศษตองบริจาคเงินเขา "กองทุนเพื่อความมั่นคง"

รายละเอียด www.spktcoop.com


