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สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัดสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
Samutprakan Teacher Saving  and Credit Limited

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกปที่ 18 ฉบับที่ 4
ประจําเดือนเมษายน 2562

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ดวยเกลา ดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันแมแหงชาติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

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

สารจากบรรณาธิการ ฐานะทางการเงินของสหกรณฯ
ณ วันสิ ้นเดือนกรกฎาคม 2562

   
ทุนเรือนหุน            3,084,740,379.48 บาท
ทุนสํารอง   289,018,641.68  บาท
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน   431,886,993.00 บาท
รายได    301,992,697.45 บาท
รายจาย    139,807,963.08 บาท
กําไรสุทธิโดยประมาณ         162,184,734.37 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
    เลมสีชมพู   3.25%

  เลมสีเขียว   3.50%
  เพิ่มพูน 8 (ปด)   3.85%
  Top up 24 เดือน (ปด)  4.00% 
  เกษียณเปยมสุข  1 (ปด)  4.00%
  เกษียณเปยมสุข 2 (ปด)  3.75%
  ชวนนองออมทรัพย  4.00%
  เลมสีนํ้าเงิน   3.25%
  ออมทรัพยเพิ่มคา 1  
 10,000  -  500,000 บาท  3.55%
 500,001  -  8,000,000 บาท 3.60%
 8,000,001  - 10,000,000 บาท 3.65%
 ตนทุนดําเนินการ (ก.ค.2562) 4.35%

สมาชิกตนเดือน ก.ค.62    9,200   คน
เขาใหม                           48     คน
สมาชิกลาออก               11  คน
ขาดสมาชิกภาพ          -    คน
รวมปลายเดือน ก.ค.62    9,237  คน
       สมาชิกสมทบ    259    คน
    ขอมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
สามัญ   5.75%

   ฉุกเฉิน  5.75%
   กูสามัญเพื่อสวัสดิการ     5.25% 
   กูสามัญเพื่ออาชีพ 4.09%

เรียน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

นายอดิศักดิ์  กลิ่นจันทร
กรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

      กระผมนายอดิศักดิ ์ กลิ ่นจันทร กรรมการฝายสวัสดิการ
และสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ
      ถึงเวลาคลาไคลวัยเกษียณ     ไดหมุนเวียนเปลี่ยนมาตองลาพัก
แตใจจักอยูใกลไมหนายหนี      ขอจงมีความสุขกายสุขใจ
ทั้งหางไกลโรคภัยภยันตราย        ชีวิตภายภาคหนาจงเจริญ
สิ่งที่ไดลวงเกินโปรดใหอภัย        สงใจถึงใจใหกันตลอดไป                
          ทางสหกรณฯเรามอบขวัญถุงใหสมาชิกท่ีจะเกษียณเปนสวัสดิการ
สําหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุ และสามารถฝากเงินในโครงการ
เกษียณเปยมสุข 3 สามารถติดตอไดที่สหกรณฯเลยครับ

นายอดิศักดิ์  กลิ่นจันทร

          สหกรณฯไดจัดกิจกรรมใหสมาชิกรวมกิจกรรม ลุนรับรางวัล จํานวน 20 รางวัล 
เพียงเซลฟตัวเองพรอมเขาระบบApp สหกรณฯ สามารถสงรูปไดท่ี Line add :@spktc  
ภายในวันที่ 26 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อผูโชคดีทางLine add และ ทาง 
FaceBook : สหกรณออมทรัพยครุสมุทรปราการ จํากัด ภายใน 30 กันยายน 2562 
จึงขอเชิญชวนสมาชิกรวมกิจกรรมดังกลาว ดวยครับ

กระผมนายอดิศักดิ ์ กลิ ่นจันทร กรรมการฝายสวัสดิการกระผมนายอดิศักดิ ์ กลิ ่นจันทร กรรมการฝายสวัสดิการ
ที่เกษียณอายุราชการที่เกษียณอายุราชการ

ถึงเวลาคลาไคลวัยเกษียณ     ไดหมุนเวียนเปลี่ยนมาตองลาพักถึงเวลาคลาไคลวัยเกษียณ     ไดหมุนเวียนเปลี่ยนมาตองลาพัก
ที่เกษียณอายุราชการที่เกษียณอายุราชการ

ถึงเวลาคลาไคลวัยเกษียณ     ไดหมุนเวียนเปลี่ยนมาตองลาพัก
ที่เกษียณอายุราชการที่เกษียณอายุราชการ

สิ่งที่ไดลวงเกินโปรดใหอภัย        สงใจถึงใจใหกันตลอดไป                สิ่งที่ไดลวงเกินโปรดใหอภัย        สงใจถึงใจใหกันตลอดไป                
ทางสหกรณฯเรามอบขวัญถุงใหสมาชิกท่ีจะเกษียณเปนสวัสดิการทางสหกรณฯเรามอบขวัญถุงใหสมาชิกท่ีจะเกษียณเปนสวัสดิการ

สําหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุ และสามารถฝากเงินในโครงการสําหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุ และสามารถฝากเงินในโครงการ
ทางสหกรณฯเรามอบขวัญถุงใหสมาชิกท่ีจะเกษียณเปนสวัสดิการทางสหกรณฯเรามอบขวัญถุงใหสมาชิกท่ีจะเกษียณเปนสวัสดิการ

สําหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุ และสามารถฝากเงินในโครงการ
ทางสหกรณฯเรามอบขวัญถุงใหสมาชิกท่ีจะเกษียณเปนสวัสดิการทางสหกรณฯเรามอบขวัญถุงใหสมาชิกท่ีจะเกษียณเปนสวัสดิการ

cr.goldenvirtue.com           



            เกษียณอายุ  หมายถึง  เกษียณอายุตามปกติครบ 60 ปบริบูรณ หรือเกษียณอายุตามโครงการเกษียณอายุราชการ
กอนกําหนด หรือลาออกจากราชการหรืองานประจํา ซึ่งมีอายุการทํางานไมตํ่ากวา 25 ป หรือมีอายุตัวไมตํ่ากวา 55 ปบริบูรณ 
การคํานวณเงินสวัสดิการเกษียณอายุ ใหนับจํานวนปที่เปนสมาชิกจนถึงวันเกษียณคูณดวย  800 บาท การนับจํานวนปใหนับตอเนื่อง
ในคราวเดียวกัน และนับตามปบัญชีสหกรณ การนับเวลา 12 เดือน เปน 1 ป เศษ 6 เดือนขึ้นไปใหนับเปน 1 ป ทั้งนี้ การจายเงินตาม
สวัสดิการนี้ ไมรวมถึงกรณีถูกไลออกหรือถูกใหออกจากราชการหรืองานประจํา
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     สวัสดิการสําหรับสมาชิกเกษียณอายุ

เมื่อ.....
เขาสูวัยเกษียณ

จะไดรับประโยชนอะไรจากสหกรณฯบาง

โครงการรับเงินฝากบัญชีเกษียณเปยมสุข 3 

• เปดโครงการรับเงินฝากบัญชีเกษียณเปยมสุข 3 อัตราดอกเบี้ย 3.75 ตอป 
(ทบตนรายเดือน 3.815%)
            จากประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 58  คร้ังท่ี 7 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2562 
ไดมีมติเห็นชอบใหเปดโครงการเงินรับฝากบัญชีเกษียณเป ยมสุข 3 เริ ่มตั ้งแตวัน
ที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 หากยอดฝากครบจํานวน 50,000,000 บาท กอน 31 ธันวาคม 2562 
(สหกรณสงวนสิทธิ์จะไมรับฝากเพิ่ม ถือเปนการสิ้นสุดโครงการทันที)

• กําหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ ดังนี้
  1. กําหนดวงเงินรับฝากรวมของโครงการไมเกิน 50 ลานบาท
  2. ระยะเวลาการเปดโครงการ 90 วัน
  3. เงินที่จะนํามาฝากเพิ่ม ตองมิใช การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเลมอื่นๆ ของสหกรณ(โยกเงิน)
  4. เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด  โดยมีระยะเวลาการเปนสมาชิก
      ตอเนื่องตั้งแต 10 ปขึ้นไป
  5. เปนสมาชิกผูเกษียณอายุในปงบประมาณ 2562 หรือสมาชิกซึ่งลาออกจากราชการ 
     ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด)หรือ 
     สมาชิกซึ่งลาออกจากงานประจํากอนอายุครบ 60 ป และยังคงเปนสมาชิกอยู 
          จนมีอายุครบ 60 ป ในป 2562

  3. เงินที่จะนํามาฝากเพิ่ม ตอง
  4. 
      

  2. ระยะเวลาการเปดโครงการ 90 วัน  2. ระยะเวลาการเปดโครงการ 90 วัน

  5. 
     
    

  3. เงินที่จะนํามาฝากเพิ่ม ตอง  3. เงินที่จะนํามาฝากเพิ่ม ตอง
  4.   4. 
      
  5. 
     
    

  >>เนื่องจากสมาชิกหลายทานไมสะดวกในการนําเงินมาฝาก / ชําระหุน / ชําระหนี้ ที่สํานักงาน
สหกรณ หรือที่ศูนยบริการสหกรณ ทานสามารถชําระเงินเขาบัญชีเงินฝากของสหกรณโดยตรง  กับธนาคาร
กรุงไทย  ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด เลขที่บัญชี 219-1-06932-0 สาขาปากนํ้า 
หลังจากโอนเงินเขาบัญชีแลว กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล และเบอรติดตอกลับ พรอมถายสําเนาใบสลิปเงินฝาก 
แจงสหกรณฯ(ฝายการเงิน)  02-384-2493-4 ตอ 11 หรือส่งตามช่องทางต่างๆของสหกรณ์ฯ 
Line add : @spktc / facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด

  
สหกรณ หรือที่ศูนย
กรุงไทย  ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพย
สหกรณ หรือที่ศูนย
กรุงไทย  ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพย
สหกรณ หรือที่ศูนย

หลังจากโอนเงินเขาบัญชีแลว กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล 
กรุงไทย  ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพย
หลังจากโอนเงินเขาบัญชีแลว กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล 
กรุงไทย  ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพย

แจงสหกรณฯ(ฝายการเงิน)  02-384-2493-4 ตอ 11 
Line add : @spktc / facebook : สหกรณ์

2222

การโอนเงิน

โปรดแจงสหกรณฯ
สิทธ์ิประโยชนของทาน

รับสวัสดิการ (จายเม่ือสิทธ์ิเกิด)
    
           26  ป   X  800 
    =  20 ,800  บาท

จํานวนปที่เปนสมาชิก
จนถึง

วันเกษียณ
25 ป 6 เดือน จะปรับเปน 26 ป

คํานวณสวัสดิการสําหรับสมาชิกเกษียณอายุ
ว ิธ ีการวิธ ีการ

ฝากไมเกินรายละ1,000,000 บาท  (หน่ึงลานบาทถวน)

ในปนี้มีโครงการสัมมนาของสมาชิกที่จะเกษียณ หรือไม? -->  ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 
                เมื ่อวันที ่ 23 ธันวาคม 2561 ใหยกเลิกการสัมมนาทุกโครงการทั ้งหมด
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      ขอแสดงความอาลัยตอครอบครัว “วงศอนันต” กับการจากไป
ของนางพัชนีย  วงศอนันต  สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
รวมเปนเจาภาพสวดอภิธรรมศพ ณ วัดดานสําโรง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 
พ.ศ.2562 โดยนายสุวิทย สุพัฒนานนท ประธานกรรมการ 
เปนตัวแทนคณะกรรมการชุดที่ 58 รวมมอบสวัสดิการใหดังนี้
- มอบเงินสวัสดิการคาปลงศพ จํานวน 13,000 บาท
- สวัสดิการอายุการเปนสมาชิก 39 ป 2 เดือน จํานวน 370,000 บาท

      ขอแสดงรวมแสดงความเสียใจกับครอบครัว “เส็งสวัสดิ์” 
กับการจากไปของ  นายอารีย  เส็งสวัสดิ ์ สหกรณออมทรัพยครู
สมุทรปราการ จํากัด รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ
ณ วัดเสาธงนอก เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 โดยนายพรเทพ คุรุเมธากร
รองประธานฝายสวัสดิการและสารสนเทศ   นายอดิศักด์ิ   กล่ินจันทร  
กรรมการฝ ายสว ัสด ิการและสารสนเทศ เป นต ัวแทน
คณะกรรมการ ชุดที่ 58  และนางสาวสุนิษา ยามี ผูจัดการสหกรณ 
ร วมมอบเง ินสว ัสด ิการ ด ังน ี ้
- มอบเงินสวัสดิการคาปลงศพ 13,000 บาท
- สวัสดิการอายุการเปนสมาชิก 57 ป 1 เดือน จํานวน 460,000 บาท

สวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรมสวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม

สวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรมสวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม

      เมื ่อวันที ่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะสหกรณออมทรัพย
ครูประจวบคีร ีข ันธ จํากัด เขาศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพย
ครูสมุทรปราการ จํากัด ในเรื ่องการบริหารงานสหกรณนําโดย
นายสุวิทย สุพัฒนานนท ประธานกรรมการ นายพรเทพ คุรุเมธากร 
รองประธานฝายสวัสดิการและสารสนเทศ นายอดิศักดิ์ กลิ่นจันทร 
กรรมการ คณะทํางานผู ควมคุมภายใน ผู จ ัดการสหกรณ และ
เจาหนาที ่ ใหการตอนรับ

สหกรณออมทรัพยเนช่ันมัลติมีเดีย  กรุป  จํากัด ขอศึกษาดูงาน

      เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม  2562 คณะสหกรณออมทรัพย
เนชั ่นมัลติมีเดีย  กรุ ป  จํากัด  เขาศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพย
ครูสมุทรปราการ  จํากัด  นําโดยนายสุวิทย  สุพัฒนานนท  ประธาน
กรรมการ  คณะกรรมการ  ผู ตรวจสอบกิจการ  คณะควบคุมภายใน  
ผู จัดการสหกรณ  และเจาหนาที ่  ใหการตอนรับ

เมื ่อวันที ่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะสหกรณออมทรัพย

ใหการตอนรับสหกรณออมทรัพยครูประจวบคีรีขันธ จํากัด



• โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายไดแกสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู         
      สมุทรปราการ จํากัด ประจําป 2562
       เชิญชวนสมาชิกสมัครเขารวม“โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายไดแกสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ประจําป 2562” เปดโครงการรับสมัครเขารวมโครงการตั้งแต
วันนี้ - 27 กันยายน 2562 (รับจํานวนจํากัดเพียง 200 ทาน เทานั้น) มี 4 หลักสูตร ดังน้ี 

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหครูสมุทรปราการ จํากัด

 ประเภทสมาชิก จํานวน(ราย)

สมาชิกสามัญ 2,416

สมาชิกสมทบ   54

 รวม 2,470

สวัสดิการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

สวัสดิการสําหรับสมาชิกเกษียณอายุ
  - ยื ่นคํารองรับสวัสดิการตามแบบที่สหกรณกําหนด ภายใน 1 ป นับจากวันเกษียณอายุตาม 
โครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด หรือลาออกจากราชการหรืองานประจํา ซึ่งมีอายุการทํางานไมตํ่ากวา 25 ป
หรือมีอายุตัวไมตํ่ากวา 55 ปบริบูรณ
   - การคํานวณเงินสวัสดิการเกษียณอายุ ใหนับจํานวนปที่เปนสมาชิกจนถึงวันเกษียณคูณดวย 800 บาท
สมาชิกยื่นเอกสารหลักฐานการขอรับสวัสดิการสําหรับสมาชิกเกษียณอายุ ดังนี้
  1 คํารองขอรับสวัสดิการตามแบบที่สหกรณกําหนด
  2 สําเนาบตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการของสมาชิกผูขอรับสวัสดิการ
  3 สําเนาคําสั่งเกษียณอายุ หรือหนังสือรับรองจากผูรับใบอนุญาต

สวัสดิการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัดสวัสดิการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

สวัสดิการสําหรับสมาชิกเกษียณอายุ

• โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายไดแกสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู   • โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายไดแกสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู   

ลําดับ หลักสูตร จํ า น ว น

(ไมเกิน)

ร ะ ย ะ เ ว ล า

(19 ตุลาคม 62)

จํ า น ว น

(ไมเกิน)

ร ะ ย ะ เ ว ล า

(26 ตุลาคม 62)

สถานที่อบรม

สอ.สป.

1. การพิมพผาดวยพืชผัก 25  คน 08.30 น. - 15.00 น. 25  คน 08.30 น. - 15.00 น. ชั้น 1

2. การทําตุกตาหอมปรับอากาศ 25  คน 08.30 น. - 15.00 น. 25 คน 08.30 น. - 15.00 น. ชั้น 4

3. การทําเซรั่มรังไหม 25  คน 08.30 น. - 15.00 น. 25  คน 08.30 น. - 15.00 น. ชั้น 4

4. การทํานํ้าซอสขาวผัด สูตรพิเศษ 25  คน 08.30 น. - 15.00 น. 25  คน 08.30 น. - 15.00 น. ชั้น 2

 >>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในwebsiteหรือติดตอไดที่ 0-2384-2493-4 ตอ 20 LINE ADD : @spktc<<

• โครงการเงินกูสามัญเพื่อชําระหนี้กองทุน กยศ. และ กรอ.
- วงเงินกูยืมสูงสุดไมเกิน 300,000 บาทตอราย     - อัตราดอกเบี้ย 2.00 ตอป (ดอกเบี้ยไมมีจายเฉลี่ยคืน)
- ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต วันที่ 1 กันยายน 2562 เปนตนไป อานขอมูลเพิ่มเติม www.spktcoop.com

• เปลี่ยนแปลงการจายดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเลมสีนํ้าเงิน
   - เปลี่ยนแปลงการจายดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเลมสีนํ้าเงิน โดยโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากเลมสีชมพูแทน จะจายดอกเบี้ย
ทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 31 พ.ค. และ 30 พ.ย. ของทุกป ในอัตราดอกเบี้ย 3.25% เพิ่มความสะดวกใหแกสมาชิก ใหเรื่องเงินเปนเรื่องที่งาย

  2 สําเนาบตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการของสมาชิกผูขอรับสวัสดิการ

สวัสดิการสําหรับสมาชิกไมมีบุตร หรือเปนโสด (มีสิทธิรับสวัสดิการเพียงครั ้งเดียว)
1) สมาชิกที่สมรสแลวและไมมีบุตร มีอายุตัว 50 ปขึ้นไป และมีอายุการ  เปนสมาชิกไมนอยกวา 10 ป ดังนี ้

               - คูสมรสที่เปนสมาชิกทั้งสามีและภรรยาคนละ  จาย 3,000 บาท

        - คูสมรสเปนสมาชิกฝายเดียว      จาย 3,000 บาท

2) สมาชิกที่เปนโสด มีอายุตัว 50 ปขึ้นไป และมีอายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา 10 ป
   >> จาย 3,000 บาท (มีสิทธิรับสวัสดิการเพียงครั้งเดียว) <<
3) ยื่นเอกสารภายในไมเกินวันที่ 15 พฤศจิกายน ของทุกป   
4) สมาชิกมีสิทธิ์รับสวัสดิการนี้ไดเพียงครั้งเดียว และจะไมมีสิทธิ์รับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก



สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยคร ูสม ุทรปราการ จ ําก ัด

  กระผมนายณรงค  สิงหศิิ นายกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ขณะน้ีสมาคมมี
สมาชิกจํานวน 2,470 คน สมาคมฯถือวาเปนสวัสดิการหนึ่งของสหกรณฯ
เพื่อชวยเหลือเพื่อนสมาชิกดวยกัน     
  ขอมูล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2562 (มีสมาชิกเสียชีวิต 
1 ราย) ทางสหกรณฯ จึงมียอดเรียกเก็บจํานวน 100 บาท
ในเดือนกันยายน 2562 (ขอมูลอยางไมเปนทางการ)

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหครูสมุทรปราการ จํากัด

 ประเภทสมาชิก จํานวน(ราย)

สมาชิกสามัญ 2,416

สมาชิกสมทบ   54

 รวม 2,470 5

สหกรณฯ ไดพัฒนาการทําธุรกรรมทางการเงินเชื ่อมตอกับระบบ ATM ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) 
เพื ่ออํานวยความสะดวกใหกับสมาชิก เปดใหบริการตั ้งแตวันที ่ 1 กันยายน 2562 เปนตนไป

เพราะสหกรณฯเราไมหยุดนิ ่ง

ขาวดี! สําหรับสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 

 บริการจัดการทางการเงินแบบครบวงจรสําหรับสหกรณออมทรัพย สามารถถอนเงินกูและเงินฝากในบัญชีสมาชิก

ที่เปดไวกับสหกรณผานบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยได ...



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

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ
1. สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาทะเบียนสมรส  (ถามี)
4. ใบสําคัญการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล  (ถามี)
5. ใบรับรองแพทยของรัฐฉบับจริง  อายุไมเกิน 30 วัน  
   (ตองมีตราประทับของโรงพยาบาลดวย)
6. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานผูรับเงินสงเคราะหทุกคน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยราชการไทย จํากัด (สสอ.รท) (สหกรณฯเปนศูนยประสานงาน)

     

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        

รบัสมาชกิสามญั และสมทบ
(คูสมรส บตุร บดิา มารดา อายไุมเกนิ 56 ป)

ผูทีเ่กดิไมเกดิ พ.ศ. 2506 - 2507
เงนิสงเคราะหประมาณ 600,000 บาท

 คาสมคัร       20   บาท
 คาํบาํรงุ       20   บาท
 เงนิสงเคราะหลวงหนา  4,500   บาท
 รวม    4,540   บาท6. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานผูรับเงินสงเคราะหทุกคน6. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานผูรับเงินสงเคราะหทุกคน  รวม    4,540   บาท รวม    4,540   บาท

ลุน !!! รับของรางวัล 

จํานวน 20 รางวัล

รวมสนุก..... 
“ใหสมาชิกถายรูปตนเองขณะเขาระบบ ผาน App SPKTCOOP” 

ชวงกิจกรรม

   ป
ระจําเดือนสิงหาคม

สงคําตอบไดท่ี Line add: @spktc ภายในวันท่ี 26 กันยายน 2562 และจะประกาศรายช่ือผูโชคดีทาง
Line add และ ทาง FaceBook : สหกรณออมทรัพยครุสมุทรปราการ จํากัด ภายใน 30 กันยายน 2562 น้ี


