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รับเงินกู

• โครงการพัฒนาผูเกี่ยวของกับระบบงานสหกรณ ประจําป 2562
“รวมแบงปน สงเสริมการสรางสุขอนามัยที ่ดีและสนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอน”
ในวันเสารท่ี 2 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

• โครงการอบรมสัมมนาสําหรับสมาชิกใหม ประจําป 2562 “เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และประยุกต
ใชในการทํางานไดอยางเหมาะสม” ในวันเสารที่  16  พฤศจิกายน  2562  ณ หองประชุม
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด นิมนตพระอาจารยวิทยากรพิเศษ พระมหาไพรวัลย วรวณฺโณ

• โครงการศูนยแสดงสินคา และตลาดนัดยามเชา จัดสรรพื้นที่ใหสมาชิกผูที่สนใจ
สามารถลงทะเบียนแจงความประสงค (เฉพาะสมาชิกสามัญ) ตั้งแตวันนี้เปนตนไป

ประชาสัมพันธโครงการ

อานตอหนา 2
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ใชในการทํางานไดอยางเหมาะสม” 
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สหกรณออมทรัพยคร
• โครงการศูนยแสดงสินคา และตลาดนัดยามเชา จัดสรรพื้นที่ให
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สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ID:@spktc www.spktcoop.com 0-2384-2493-4  

นายสุวิทย สุพัฒนานนท
ประธานสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

และคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปรากาาร จํากัด ชุดที่ 58/2562

      ในโอกาสวันเกษียณของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเวียนมาบรรจบในวันท่ี 30 กันยายน 2562 อีกครา 
กระผมในนามคณะกรรมการดําเนินการในสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด พรอมดวย ฝายบริหาร และเจาหนาท่ีทุกคน 
ขอรอยรวมดวงใจทุกดวงเปนพวงมาลัย ขอนอบนอมแสดงมุทิตาจิตกับ ครูทุกทานที่จะเกษียณอายุราชการในป 2562 นี ้  
    ครู เปนปูชนียบุคคล ทรงคุณคาแหงแผนดิน ครู คือแสงเทียนสองนําทาง
   ครู ยังคงเปรียบไดอยางเรือจาง     ครู เปรียบเสมือนแมพิมพ ทรงคุณคา
 คําวา ครู จึงมีความหมายลึกซ้ึงยากเกินบรรยาย ปแลวปเลา ผานไป ศิษยมากมายท่ีผานมาไดรับการประสิทธิประสาทวิชา

จากครูดวยความทุมเท มุงมั่นดวยจิตวิญญาณ แหงความเปนครู จนลืมวันลืมคืนจวบจน วันสุดทายของการ
ทํางาน 30 กันยายน เวียนมาบรรจบ ครู ตองตัดสินใจสงศิษย ใหครูรุนตอๆ ไปดูแลทั้งที่หัวใจยังเปยมดวย
ความหวงหาอนาคตตอศิษย
   กระผมในฐานะประธานสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด พรอมดวยคณะกรรมการ 
ชุดที่ 58/2562 และฝายจัดการทุกคน ขออางบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ครูเครพนับถือ โปรดชวยดลบันดาล
อภิบาล ปกปกรักษา ใหครูทุกคนไดมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ มีความสุขที่ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
มีเงินทองเลี้ยงชีพไดอยางเหมาะสม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดวยเทอญ และใชชีวิตยามเกษียณอยาง
มีความสุข ตลอดกาลนาน
  สุดทายคงฝากความปรารถนาดี จากสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด อยากเรียนวา
สิ่งสําคัญในวัยเกษียณ ครูตองวางแผนในการใชจาย เก็บเงินไดอยางเหมาะสม ทางสหกรณฯ จึงไดเปด
โครงการ เกษียณเปยมสุข 3 เฉพาะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณในป 2562 
ไวพิจารณาในการฝากเงิน เพื่อใชดอกผล ยังชีพอยางพอเพียงตอไป ติดตอสอบถามได ณ สํานักงาน
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ดวยรักและปรารถนาดี หวงใยทุกคน

ในโอกาสวันเกษียณของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเวียนมาบรรจบในวันท่ี 30 กันยายน 2562 อีกครา

ขอกราบคุณครูดวยดวงใจ



แสดงการใชบัตร ATM กรุงไทย 
ถอนเงินจากสหกรณฯ

ถอนเงินกูฉกุเฉิน ATM 
โอนไดสงูสดุ 150,000 บาท /ครัง้ /วนั

เงินจะถกูโอน
เขาบญัชีกรุงไทยของสมาชกิ
คาทํารายการจะถกูหกัจาก
บญัชีกรงุไทยของสมาชกิ

ถอนเงินฝากออมทรัพยเลมชมพู
โอนไดสูงสุด 200,000 บาท /วัน

เงินจะถกูโอน

โอนไดสงูสดุ 150,000 บาท /ครัง้ /วนั
ถอนเงินกูฉกุเฉิน ATM 

ถอนเงินฝากออมทรัพยเลมชมพูถอนเงินฝากออมทรัพยเลมชมพู
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แสดงการใชบัตร ATM กรุงไทย แสดงการใชบัตร ATM กรุงไทย 

ใชบัตรATM KTB 
ทํารายการผานตู ATM

คาทํารายการ

ครัง้ละ 8 บาท
คาทํารายการ

ครัง้ละ 8 บาท

2

สารจากบรรณาธิการ ฐานะทางการเงินของสหกรณฯ
ณ วันสิ ้นเดือนสิงหาคม 2562

   
ทุนเรือนหุน            3,102,852,540.20 บาท
ทุนสํารอง   289,018,641.68  บาท
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน   408,064,393.00 บาท
รายได    341,446,090.76 บาท
รายจาย    148,741,661.61 บาท
กําไรสุทธิโดยประมาณ         192,704,429.15 บาท

สมาชิกตนเดือน ส.ค.62    9,237   คน
เขาใหม                           34     คน
สมาชิกลาออก               16  คน
ขาดสมาชิกภาพ          -    คน
รวมปลายเดือน ส.ค.62    9,255  คน
       สมาชิกสมทบ    259    คน
    ขอมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2562

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
สามัญ   5.75%

   ฉุกเฉิน  5.75%
   กูสามัญเพื่อสวัสดิการ     5.25% 
   กูสามัญเพื่ออาชีพ 4.09%

เรียน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

นายพรเทพ  คุรุเมธากร
ประธานกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

      

          นอกจากนั้น สหกรณฯไดจัดกิจกรรมใหสมาชิกรวม ลุนรับรางวัล จํานวน 
20 รางวัล เพียงถายรูปตัวเองพรอมสารสัมพันธฉบับพิมพ(ฉบับเดือนใดก็ได) สามารถ
สงรูปไดที่ Line add :@spktc  ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อ
ผูโชคดีทางLine add และ ทาง Facebook : สหกรณออมทรัพยครุสมุทรปราการ จํากัด 
ภายใน 30 ตุลาคม 2562 จึงขอเชิญชวนสมาชิกรวมกิจกรรมดังกลาวดวยครับ

          สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด จัดโครงการ
อบรมสัมมนาหลากหลายโครงการ กระผมอยากเชิญชวน
สมาชิกทุกทานเขารวมในโครงการตางๆ ของสหกรณฯ         
ท่ีจัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับสหกรณออมทรัพยแก
สมาชิกและผูที่สนใจ
ทั้งเสริมสรางรองรับกับโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได 
ท่ีจัดในทุกๆปอยูแลวน้ัน และทางสหกรณฯไดจัดสรรพ้ืนท่ีให
สมาชิกไดนําสินคามาวางจัดจําหนายกัน สําหรับสมาชิกท่ีสนใจ
สามารถลงทะเบียนจับจองพื้นที่กันได รายละเอียดขอมูล
สามารถติดตอเจาหนาท่ีไดเลยครับ



คาทํารายการ

ครัง้ละ 8 บาท
คาทํารายการ

  สมาชิกกลุมขาราชการ (ทั้งประจําการ และเกษียณ)
   กูสามัญทั่วไปไดไมเกิน 100 เทาของเงินไดรายเดือน แตตองไมเกินวงเงินกู ดังนี้
  (1) เปนสมาชิกครบ 6 เดือนขึ้นไป แตไมเกิน 2 ป    ใหกูไมเกิน 600,000 บาท
  (2) เปนสมาชิกตั้งแต 2 ปขึ้นไป    แตไมเกิน 4 ป    ใหกูไมเกิน 800,000 บาท
  (3) เปนสมาชิกตั้งแต 4 ปขึ้นไป    แตไมเกิน 6 ป    ใหกูไมเกิน 1,000,000 บาท
  (4) เปนสมาชิกตั้งแต 6 ปขึ้นไป    แตไมเกิน 9 ป    ใหกูไมเกิน 1,500,000 บาท
  (5) เปนสมาชิกตั้งแต 9 ปขึ้นไป    แตไมเกิน 12 ป  ใหกูไมเกิน 2,000,000 บาท
  (6) เปนสมาชิกตั้งแต 12 ปขึ้นไป ใ หกูไมเกิน 3,000,000 บาท
   กําหนดระยะเวลาสงคืนเงินกู ไมเกิน 180 งวด (กรณีใชบุคคลคํ้าประกันเพียงอยางเดียว) หรือสงคืนเงินกู 
                             ไมเกิน 300 งวด (กรณีใชบุคคลคํ้าประกันรวมกับหลักทรัพย หรือหลักทรัพยเพียงอยางเดียว) 
   แตทั้งนี้ ผูกู จะตองสงคืนเงินกูใหเสร็จสิ้นภายในอายุไมเกิน 75 ปบริบูรณ  (หากผูกูเปนลูกจางประจํา ไมมี    
                             เงินบําเหน็จรายเดือน จะตองสงคืนเงินกูใหเสร็จสิ้นภายในอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณ)

  สมาชิกกลุมครูเอกชน ใหกูสามัญตามหลักเกณฑ ดังนี้
  (1) เปนสมาชิก 1 ปขึ้นไป แตไมเกิน 2 ป ใหกูไดไมเกิน 2 เทาของเงินไดรายเดือน  สูงสุดไมเกิน 30,000 บาท
  (2) เปนสมาชิก 2 ปขึ้นไป แตไมเกิน 3 ป ใหกูไดไมเกิน 3 เทาของเงินไดรายเดือน  สูงสุดไมเกิน 45,000 บาท
  (3) เปนสมาชิก 3 ปขึ้นไป แตไมเกิน 4 ป ใหกูไดไมเกิน 4 เทาของเงินไดรายเดือน  สูงสุดไมเกิน 60,000 บาท
  (4) เปนสมาชิก 4 ปขึ้นไป แตไมเกิน 5 ป ใหกูไดไมเกิน 6 เทาของเงินไดรายเดือน  สูงสุดไมเกิน 90,000 บาท
  (5) เปนสมาชิก 5 ปขึ้นไป ใหกูไดไมเกิน 8 เทาของเงินไดรายเดือน  สูงสุดไมเกิน 120,000 บาท
  กําหนดระยะเวลาสงคืนเงินกู ไมเกิน 60 งวด และภายในอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณ
  เง่ือนไขเพิ่มเติม : 1) ผูกูตองเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเพ่ือเปนหลักประกันเงินกูสามัญท่ัวไป ตามวงเงินท่ีสหกรณกําหนด
     2) หามมิใหกูสามัญ และกูฉุกเฉินในเวลาเดียวกัน

สหกรณ.....
จะมีการปรับปรุง

                    ระเบียบการใหเงินกูแกสมาชิกอยางไรบางเอย?

สมาชิกกลุมครูอัตราจาง  ตองเปนสมาชิก 3 ปขึ้นไป ใหกูสามัญทั่วไปไดไมเกิน 3 เทาของเงินไดรายเดือน  กําหนดระยะเวลาสง
คืนเงินกู ไมเกิน 36 งวด (สําหรับครูอัตราจางที่ทําสัญญาจางกับหนวยงานราชการตนสังกัด)  หรือสงคืนเงินกูไมเกินระยะเวลาที่
กําหนดตามสัญญาจาง  (สําหรับครูอัตราจางที่ทําสัญญาจางกับสถานศึกษา)
 เง่ือนไขเพิ่มเติม : 1) ผูกูตองเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเพ่ือเปนหลักประกันเงินกูสามัญท่ัวไป ตามวงเงินท่ีสหกรณกําหนด
    2) หามมิใหกูสามัญ และกูฉุกเฉินในเวลาเดียวกัน

คําถามที่ 1  : ทราบขาววา สหกรณฯ ไดปรับปรุงระเบียบ การกูเงินใหม จริงหรือไม                     
          มีหลักเกณฑอยางไร และจะเริ่มใชเมื่อใด
 

กลุ มขาราชการ

กลุ มครูเอกชน

กลุ มครูอัตราจาง

คําถามที่ 2 : สมาชิก สามารถนําสินคามาขายที่สหกรณ ไดหรือไม

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 58/2562 ในการประชุมครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 มีมติอนุมัติ    
โครงการจัดต้ังศูนยแสดงสินคาและตลาดนัดยามเชา สมาชิกสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี www.spktcoop.com

  >>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

  
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

การโอนเงิน

โปรดแจงสหกรณฯ
สิทธ์ิประโยชนของทาน
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                    ระเบียบการใหเงินกูแกสมาชิกอยางไรบางเอย?

คําถามที่ 1  : ทราบขาววา สหกรณฯ ไดปรับปรุงระเบียบ การกูเงินใหม จริงหรือไม                     
          มีหลักเกณฑอยางไร และจะเริ่มใชเมื่อใด

 ทราบขาววา สหกรณฯ ไดปรับปรุงระเบียบ การกูเงินใหม จริงหรือไม                     
          มีหลักเกณฑอยางไร และจะเริ่มใชเมื่อใด

 ทราบขาววา สหกรณฯ ไดปรับปรุงระเบียบ การกูเงินใหม จริงหรือไม                     

วันนี ้ขอเลา

ในสวนของเงิน

กู สามัญทั ่วไป

กอนนะ !!

  สมาชิกกลุมขาราชการ (ทั้งประจําการ และเกษียณ)
   กูสามัญทั่วไปไดไมเกิน 100 เทาของเงินไดรายเดือน แตตองไมเกินวงเงินกู ดังนี้
  สมาชิกกลุมขาราชการ (ทั้งประจําการ และเกษียณ)
   กูสามัญทั่วไปไดไมเกิน 100 เทาของเงินไดรายเดือน แตตองไมเกินวงเงินกู ดังนี้
  สมาชิกกลุมขาราชการ (ทั้งประจําการ และเกษียณ)

เริ่มใช  1 ธันวาคม 2562



ขาว...รับสมัครสมาชิกเขารวมโครงการ
• โครงการพัฒนาผูเกี่ยวของกับระบบงานสหกรณ ประจําป 2562
       เชิญชวนสมาชิกสมัครเขารวม“โครงการพัฒนาผูเกี่ยวของกับระบบงานสหกรณ ประจําป 2562 
“รวมแบงปน สงเสริมการสรางสุขอนามัยที ่ดีและสนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอน” 
ณ โรงเรียนคลองกระแชงเตย ต.คลองสวน อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ สมาชิกที่สนใจสามารถ
ย่ืนใบสมัครเขารวมโครงการฯ พรอมเงินมัดจําคนละ 200 บาท  ในระหวางวันท่ี 25 กันยายน 2562 ถึง 25 ตุลาคม 2562  
โดยถือวันลงรับเอกสารของสหกรณเปนหลักฐาน (รับจํานวนจํากัดเพียง 100 ทาน เทานั ้น) 

สัมมนาในวันเสารที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด กลุมผูประสานงาน
หนวยหักเงินนําสง โดยตั้งเปาหมายใหมีผูเขารวมอบรมประมาณ  40% จากจํานวนหนวยสังกัด  และไดใชวิธีการจัดสรรโควตา

   สังกัด สพป.สป. เขต 1  โควตา  31 คน    สังกัด สพป.สป. เขต 2  โควตา  29 คน     
      สังกัด สพม. เขต 6  (เขต 1)  โควตา   6 คน   สังกัด สพม. เขต 6 (เขต 2)  โควตา   4 คน      
  สังกัดโรงเรียนเอกชน เขต 1  โควตา  13 คน    สังกัดโรงเรียนเอกชน เขต 2  โควตา   6 คน   
  สังกัดอาชีวะ   โควตา   2 คน    สังกัดเทศบาล    โควตา   6 คน   
  สังกัด อบต.   โควตา   3 คน  

  สามารถบริจาคทุนหรือสิ่งของบริจาคไดที่สํานักงานสหกรณฯ ฝายธุรการ เพื่อสนับสนุนโครงการดังกลาว  และ
ขอความอนุเคราะหฝากประชาสัมพันธโครงการดังกลาว  สําหรับทานที่สนับสนุนบริจาคทุน สามารถโอนเงินบริจาค ไดที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด” เลขที่บัญชี 219-0-34192-2  ขอใหทานสงแบบ
ตอบรับสนับสนุนทุนบริจาคพรอมหลักฐานการโอนกลับมายังสหกรณฯ

• โครงการอบรมสัมมนาสําหรับสมาชิกใหม ประจําป 2562 “เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และประยุกตใช
ในการทํางานไดอยางเหมาะสม” ในวันเสารท่ี  16  พฤศจิกายน  2562  ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพย
ครูสมุทรปราการ จํากัด (รับจํากัดเพียง 150 คน เทาน้ัน) นิมนตพระอาจารยวิทยากรพิเศษ พระมหาไพรวัลย วรวณฺโณ 
  สมาชิกผูสนใจ (เฉพาะสมาชิกเลขทะเบียน 17783 - 18691 เทานั้น) สามารถยื่นใบสมัครเขารวม
โครงการฯ พรอมเงินมัดจําคนละ 200 บาท  ในระหวางวันที่ 26 กันยายน 2562 ถึง 5 พฤศจิกายน 2562  
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการอบรมทางเว็บไซตสหกรณ  ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

• โครงการศูนยแสดงสินคา และตลาดนัดยามเชา จัดตั้งขึ้นเพื่อสมาชิกสหกรณฯ ผูประกอบการ   
ผูมีรายไดนอย สมาชิกท่ีเดือดรอนจากการไมมีสถานท่ีคาขาย สมาชิกผูสนใจใหลงทะเบียนแจงความประสงค (เฉพาะสมาชิก
สามัญ) สามารถลงทะเบียนแจงความประสงค เขารวมโครงการ (รับจํานวนจํากัด) ในระหวางวันที่ 26 กันยายน 2562 
เปนตนไป เวลา 08.30 – 16.30 น. (สามารถโทรแจงไดที่เบอรติดตอ 0-2384-2493-4) ตอ 20 เจาหนาที่ธุรการ 
ขอเชิญชวนสมาชิกผูท่ีสนใจท่ีลงทะเบียนเขารวมโครงการฯ ท่ีจะนําสินคามาวางขาย  รวมประชุมในวันพุธท่ี 17  ตุลาคม 2562  
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ชั้น 4
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สวัสดิการสําหรับสมาชิกเกษียณอายุ

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

สวัสดิการสําหรับสมาชิกเกษียณอายุ

- ยื ่นคํารองรับสวัสดิการตามแบบที่สหกรณกําหนด ภายใน 1 ป นับจากวันเกษียณอายุตาม 

• กําหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ ดังนี้
 1. กําหนดวงเงินรับฝากรวมของโครงการไมเกิน 50,000,000 บาท
 2. ระยะเวลาการเปดโครงการ ตั้งแตวันนี้ - 31 ธันวาคม 2562
 3. เงินที่จะนํามาฝากเพิ่ม ตองมิใช การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเลมอื่นๆ ของสหกรณ(โยกเงิน)
 4. เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด  โดยมีระยะเวลาการเปนสมาชิกตอเน่ืองต้ังแต 10 ปข้ึนไป
 5. เปนสมาชิกผูเกษียณอายุในปงบประมาณ 2562 หรือสมาชิกซึ่งลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลัง
ของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด)หรือสมาชิกซึ่งลาออกจากงานประจํากอนอายุครบ 60 ป และ
ยังคงเปนสมาชิกอยู จนมีอายุครบ 60 ป ในป 2562

   สังกัด สพป.สป. เขต 1  โควตา  31 คน    สังกัด สพป.สป. เขต 2  โควตา  29 คน     
      สังกัด สพม. เขต 6  (เขต 1)  โควตา   6 คน   สังกัด สพม. เขต 6 (เขต 2)  โควตา   4 คน      
  สังกัดโรงเรียนเอกชน เขต 1  โควตา  13 คน    สังกัดโรงเรียนเอกชน เขต 2  โควตา   6 คน   
  สังกัดอาชีวะ   โควตา   2 คน    สังกัดเทศบาล    โควตา   6 คน   
  สังกัด อบต.   โควตา   3 คน  

สามารถบริจาคทุนหรือสิ่งของบริจาคไดที่สํานักงานสหกรณฯ ฝายธุรการ เพื่อสนับสนุนโครงการดังกลาว  และ

  2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการของสมาชิกผูขอรับสวัสดิการ

การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเลมอื่นๆ ของสหกรณ(โยกเงิน)
ตอเน่ืองต้ังแต 10 ปข้ึนไป

เปนสมาชิกผูเกษียณอายุในปงบประมาณ 2562 หรือสมาชิกซึ่งลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลัง
ของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด)หรือสมาชิกซึ่งลาออกจากงานประจํากอนอายุครบ 60 ป และ

ฝากไมเกินรายละ1,000,000บาท  (หน่ึงลานบาทถวน)

โครงการทั้ง 3 โครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.spktcoop.com

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหครูสมุทรปราการ จํากัด

 ประเภทสมาชิก จํานวน(ราย)

สมาชิกสามัญ 2,466

สมาชิกสมทบ 69

 รวม 2,535

รับเงินฝากโครงการเกษียณเปยมสุข 3 สําหรับผูเกษียณอายุราชการป 2562
• กําหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ ดังนี้
รับเงินฝากโครงการเกษียณเปยมสุข 3

กําหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ ดังนี้
รับเงินฝากโครงการเกษียณเปยมสุข 3

กําหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ ดังนี้
สําหรับผูเกษียณอายุราชการป 2562
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ฝากไมเกินรายละ1,000,000บาท  (หน่ึงลานบาทถวน)

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยคร ูสม ุทรปราการ จ ําก ัด

  กระผมนายณรงค  สิงหศิิ นายกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ขณะน้ีสมาคมมี
สมาชิกจํานวน 2,535 คน สมาคมฯถือวาเปนสวัสดิการหนึ่งของสหกรณฯ
เพื่อชวยเหลือเพื่อนสมาชิกดวยกัน     
  ขอมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 (มีสมาชิกเสียชีวิต 
2 ราย) ทางสหกรณฯ จึงมียอดเรียกเก็บจํานวน 200 บาท
ในเดือนตุลาคม 2562 (ขอมูลอยางไมเปนทางการ)

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหครูสมุทรปราการ จํากัด

 ประเภทสมาชิก จํานวน(ราย)

สมาชิกสามัญ 2,466

สมาชิกสมทบ 69

 รวม 2,535 555

สหกรณออมทรัพยองคการเภสัชกรรม จํากัด   ขอศึกษาดูงาน

      เมื ่อวันที ่ 22 สิงหาคม 2562 คณะสหกรณออมทรัพย

องคการเภสัชกรรม จํากัด  เขาศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยครู
สมุทรปราการ  จํากัด  นําโดยนายสุวิทย  สุพัฒนานนท  ประธาน
กรรมการ  คณะกรรมการ  ผ ู จ ัดการสหกรณ  และเจ าหน าท ี ่  
ใหการตอนรับ

  ขอศึกษาดูงาน  ขอศึกษาดูงาน

รวมประชุมใหญสามัญประจําป ของสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โครงการอบรมหลักสูตรการฟองคดีีแพงดวยตนเอง 

โดย สันนิบาตสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ

       เมื ่อวันที ่ 31 สิงหาคม 2562 สหกรณฯไดสงผู เขารวม

การอบรมหลักสูตรการฟองคดีีแพงดวยตนเอง จัดโดยสันนิบาตสหกรณ 

จังหวัดสมุทรปราการ มีผูเขารวมดังน้ี นายพรเทพ คุรุเมธากร รองประธาน

ฝายสวัสดิการและสารสนเทศนางสาวสุนิษา ยามี ผูจัดการสหกรณ และ

นางสาวปรวรรณ คําแกว เจาหนาท่ีนิติกร เขารวมการอบรมในคร้ังน้ี

      เมื ่อวันที ่ 7 สิงหาคม 2562 ตัวแทนสหกรณออมทรัพย

ครูสมุทรปราการ จํากัด โดยนายพรเทพ คุรุเมธากร รองประธาน

ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ พรอมดวยนางสาวสุนิษา ยามี 

ผู จัดการสหกรณ เขาประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561ของ

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด

การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562  
ณ ว ิวเขาโฮมสเตย แกงกระจาน



กรุณาสง          ชื่อที่อยูผูรับ        

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

     คณะบรรณาธิการ  1.นายพรเทพ  คุรุเมธากร      2.ดร.สุชาติ  ใจสถาน      3.นายอดิศักดิ์  กลิ่นจันทร
  4.นายณภัค  กลํา่เหวา  5.นายอภชิาต ิจาํนงคสังข  6.นางสาววรรณผกานต  บบุผาสวุรรณ  7.นางสาวเพญ็นภา ทมุมี

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 - 65 ป)

เงนิสงเคราะหประมาณ 600,000 บาท
 คาสมคัร       20   บาท
 คาํบาํรงุ       20   บาท
 เงนิสงเคราะหลวงหนา  4,500   บาท
 รวม    4,540   บาท

สงคําตอบไดที่ Line add: @spktc ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 และจะประกาศรายชื่อผูโชคดีทาง
Line add และ ทาง FaceBook : สหกรณออมทรัพยครุสมุทรปราการ จํากัด ภายใน 31 ตุลาคม 2562 นี้

 รวม    4,540   บาท รวม    4,540   บาท

ลุน !!! รับของรางวัล 
จํานวน 20 รางวัล
ลุน !!! รับของรางวัล 
จํานวน 20 รางวัล
ลุน !!! รับของรางวัล 

รวมสนุก..... กับกิจกรรมประจําเดือนกันยายน
“แชะ  &  แชะ รับของรางวัล”

งายๆเพียงแคถายรูปตนเองพรอมสารสัมพันธฉบับแบบพิมพ (ฉบับเดือนใดก็ได)
สงรูปมารวมสนุกกันนะคะ (ขอสงวนสิทธิ์ของรางวัลสําหรับผูที่เคยไดรับรางวัลแลว)


