
สารสัมพันธ 

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ปที่ 18 ฉบับที่ 10
ประจําเดือนตุลาคม 2562

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัดสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
Samutprakan Teacher Saving  and Credit Limited

• กําหนดการรับสมัครเพื่อเปนกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 
ระหวางวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2562 เลือกตั้งวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00  - 12.00 น.  

• สวัสดิการที่สมาชิกพึงจะไดรับ (ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก)

ประชาสัมพันธ

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

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
วันคลายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นลนพนอันหาที่สุดมิได
ขาพระพุทธเจา สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

สารสัมพันธ สารสัมพันธ 

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กําหนดการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562
อานตอหนา 8 

• โครงการเกษียณเป ยมสุข 3 สําหรับผูเกษียณอายุราชการป 2562        
จะปดโครงการในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 หรอื เมือ่ครบจาํนวนเงิน 50 ลานบาท

• ยกเลิกการออกใบเสร็จรับเงินประจําเดือน (เฉพาะสมาชิกกลุมประจําการ)

• อานตอหนา 3

• อานตอหนา 2

• หลักเกณฑการค้ําประกันเงินกู (ตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสามัญ 
และดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2562)

• อานตอหนา 5

ขาพระพุทธเจา สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นลนพนอันหาที่สุดมิได
ขาพระพุทธเจา สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นลนพนอันหาที่สุดมิได

ฐานะทางการเงิน ณ วันส้ินเดือนกันยายน 2562

   
ทุนเรือนหุน                 3,119,636,577.72 บาท
ทุนสํารอง         289,018,641.68  บาท
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน     407,741,793.00 บาท
รายได          380,747,288.47 บาท
รายจาย                  159,735,040.62 บาท
กําไรสุทธิโดยประมาณ          221,012,247.85 บาท

สารจากบรรณาธิการ

   จากคาํสัง่ศาลปกครองจากกรณขีาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
ยืน่ฟองรฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ) ใหปฏบิตัติามระเบยีบ ศธ. 
วาดวยการหักเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกู
ใหแกสวสัดกิารภายในสวนราชการและสหกรณ พ.ศ.2551 สงผลกบัสหกรณ
ออมทรัพยครูทั่วประเทศตองปรับเปลี่ยนหลักเกณฑในการกูเงินสําหรับ
สหกรณออมทรพัยครสูมทุรปราการ ไดมกีารประชมุรวมระหวางผูอาํนวยการ
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีส่มาชกิอยูในสงักดั เพือ่สรางความเขาใจ และหารือรวมกนั 
ในการปรับปรุงระเบียบการกูเงินสําหรับสมาชิกมีผลทําใหตองมีการชะลอ
การกูเงินสําหรับสมาชิกบางรายซึ่งยังขัดกับคําสั่งศาลปกครองดังกลาว
    จึงเรียนมาเพ่ือแจงใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน

ดร.สุชาติ ใจสถาน 
เลขานุการฝายสวัสดิการและสารสนเทศ 

 สมาชิกตนเดือน ก.ย. 62   9,255 คน
 เขาใหม                           27 คน
 สมาชิกลาออก                   15 คน
 ขาดสมาชิกภาพ                   - คน
 รวมปลายเดือน ก.ย. 62    9,267 คน
 สมาชิกสมทบ       259 คน

ขอมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562
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พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร



การโอนเงิน

โปรดแจงสหกรณฯ
สทิธ์ิประโยชนของทาน
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โอนเงินผาน 
App KTB NEXT

โอนเงินผานบัตร ATM
219-1-06932-0

ชองทางการนาํเงนิของทานฝากเขาในบญัชทีีม่อียูกบัสหกรณ 4 ชองทางงายๆ ดงันี้

โอนเงินระหวางบัญชี

นําเงินสด
ติดตอเคานเตอรสหกรณฯ

สลิปใบโอนเงิน

เตรียมเงินสดตามจํานวน
ที่ทานตองการฝาก

ชองทางการนาํเงนิของทานฝากเขาในบญัชทีีม่อียูกบัสหกรณ 4 ชองทางงายๆ ดงันี้

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

แจงโอนเงินฝาก
แกสหกรณฯ โทรแจง (งานการเงิน) 087-681-0220 

หรือแจงผานสื่อออนไลน line add : @spktc  
พรอมแนบหลักฐาน คือ รูปภาพสลิปการโอน

ติดตอเคานเตอรธนาคาร
กรุงไทย

สมุดบัญชีรูปภาพสลิปการโอนเงิน

ชองทางที่ 1 ชองทางที่ 2 ชองทางที่ 3 ชองทางที่ 4

โครงการเงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 3โครงการเงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 3

เฉพาะผูเกษียณอายุราชการป 2562

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

โครงการเงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 3
ฝ า ก ไ ม  เ กิ น ร า ย ล ะ1 , 0 0 0 , 0 0 0บาท  (หน่ึงลานบาทถวน)

• ปดโครงการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562    

หรือ เมื่อครบจํานวนเงินฝากครบ 50 ลานบาท

• สหกรณฯ ขอยกเลิกการออกใบเสร็จรับเงินประจําเดือน 
(เฉพาะกลุมประจําการ) หากสมาชิกรายใดตองการใบเสร็จรับเงิน 
กรุณาติดตอ ณ สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

กลุมขาราชการบํานาญยังพิมพใบเสร็จรับเงินใหตามปกติ

สมาชิกสามารถตรวจสอบใบเสร็จรับเงินไดที่แอปพลิเคชั่นของสหกรณฯ                  

วิธีการดาวนโหลด ไดที่ https://www.spktcoop.com
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วันเลือกตั้งการสรรหากรรมการ จํานวน 7 คน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 

อําเภอเมืองสมุทรปราการ
                                 หนวยเอกชน ณ โรงเรียนปวยฮั้ว 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
                                 หนวยเอกชน ณ โรงเรียนปวยฮั้ว 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ

                                 หนวยเทศบาล ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)  
                                 หนวยมัธยม ณ โรงเรียนสมุทรปราการ
                                 หนวยอาชีวะ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
อําเภอพระประแดง : หนวยประถม/เอกชน ณ โรงเรียนวัดแหลม (โรงเรียนที่ตั้งอยูอําเภอพระประแดง ฝงปูเจาสมิงพราย) 
                          หนวยประถม/เอกชน/เทศบาล/อปท. ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม (โรงเรียนที่ตั้งอยูฝง ที่วาการอําเภอพระประแดง)  

 : หนวยประถม/เอกชน ณ โรงเรียนวัดแหลม (โรงเรียนที่ตั้งอยูอําเภอพระประแดง ฝงปูเจาสมิงพราย) 
                          หนวยประถม/เอกชน/เทศบาล/อปท. ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม (โรงเรียนที่ตั้งอยูฝง ที่วาการอําเภอพระประแดง)  

 : หนวยประถม/เอกชน ณ โรงเรียนวัดแหลม (โรงเรียนที่ตั้งอยูอําเภอพระประแดง ฝงปูเจาสมิงพราย) 

อําเภอพระสมุทรเจดีย

อําเภอบางพลี 
อําเภอบางบอ
อําเภอบางเสาธง

                                                โปรดติดตามรายละเอียดการรับสมัครไดที่เว็บไซต www.spktcoop.com

รับสมัครเพื่อเปนกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

วันเลือกตั้งการสรรหากรรมการ จํานวน 7 คน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 

อําเภอเมืองสมุทรปราการ : หนวยประถม ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
                                 หนวยเอกชน ณ โรงเรียนปวยฮั้ว 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
                                 หนวยเอกชน ณ โรงเรียนปวยฮั้ว 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ : หนวยประถม ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
                                 หนวยเอกชน ณ โรงเรียนปวยฮั้ว 

: หนวยประถม ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

                                 หนวยเทศบาล ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)  
                                 หนวยมัธยม ณ โรงเรียนสมุทรปราการ
                                 หนวยอาชีวะ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
อําเภอพระประแดง : หนวยประถม/เอกชน ณ โรงเรียนวัดแหลม (โรงเรียนที่ตั้งอยูอําเภอพระประแดง ฝงปูเจาสมิงพราย) 
                                 หนวยอาชีวะ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

 : หนวยประถม/เอกชน ณ โรงเรียนวัดแหลม (โรงเรียนที่ตั้งอยูอําเภอพระประแดง ฝงปูเจาสมิงพราย) 
                                 หนวยอาชีวะ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

                          หนวยประถม/เอกชน/เทศบาล/อปท. ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม (โรงเรียนที่ตั้งอยูฝง ที่วาการอําเภอพระประแดง)  
 : หนวยประถม/เอกชน ณ โรงเรียนวัดแหลม (โรงเรียนที่ตั้งอยูอําเภอพระประแดง ฝงปูเจาสมิงพราย) 

                          หนวยประถม/เอกชน/เทศบาล/อปท. ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม (โรงเรียนที่ตั้งอยูฝง ที่วาการอําเภอพระประแดง)  
 : หนวยประถม/เอกชน ณ โรงเรียนวัดแหลม (โรงเรียนที่ตั้งอยูอําเภอพระประแดง ฝงปูเจาสมิงพราย) 

อําเภอพระสมุทรเจดีย : หนวยประถม/เอกชน ณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย 

อําเภอบางพลี : หนวยประถม/มัธยม/เอกชน/อาชีวะ/เทศบาล/อปท. ณ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 
อําเภอบางบอ : หนวยประถม/มัธยม/เอกชน/อาชีวะ ณ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบอ 
อําเภอบางเสาธง : หนวยประถม/มัธยม/เอกชน/อาชีวะ ณ หองประชุม อาคารเอนกประสงค โรงเรียนรัตนโกสินทร 9

                                                โปรดติดตามรายละเอียดการรับสมัครไดที่เว็บไซต www.spktcoop.com

ชุดที่ 59/2563 เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง ระหวางวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2562

                                                โปรดติดตามรายละเอียดการรับสมัครไดที่เว็บไซต www.spktcoop.com                                                โปรดติดตามรายละเอียดการรับสมัครไดที่เว็บไซต www.spktcoop.com

สวัสดิการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
สวัสดิการทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
    - ยื่นคํารองขอรับสวัสดิการ ไมเกินวันที่ 15 พฤศจิกายน ของทุกป หากพนกําหนดถือวาสละสิทธิ ์
    - เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารแลว จะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากเลมสีชมพูของสมาชิก ในวันทําการถัดไป 
    - ใหแกบุตรสมาชิกที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี และมีอายุไมเกิน 25 ปบริบูรณ ดังนี้
 
 1) อนุบาล – ประถมศึกษา          สนับสนุนปละ     1,500 บาท
 2) มัธยมศึกษาตอนตน – มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.     สนับสนุนปละ     2,000 บาท
 3) ปวส. – ปริญญาตรี           สนับสนุนปละ     2,500 บาท
    
    - เอกสารหลักฐาน
      1) แบบคําขอรับเงินสวัสดิการตามที่สหกรณกําหนด
      2) ใบรับรองการเปนนักเรียน/นักศึกษา หรือใบแสดงผลการเรียน หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนเรียนของสถานศึกษา
         (ตองแนบเอกสารของปการศึกษา 2562 เทานั้น)
      3) สําเนาทะเบียนบานของบุตรสมาชิกทั้งสองคน แตมีบุตรเพียงคนเดียว มีสิทธิ์ไดรับทุนเพียง 1 ทุน เทานั้น

1) อนุบาล – ประถมศึกษา          สนับสนุนปละ     1,500 บาท
 2) มัธยมศึกษาตอนตน – มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.     สนับสนุนปละ     2,000 บาท
 3) ปวส. – ปริญญาตรี           สนับสนุนปละ     2,500 บาท

เอกสารหลักฐาน

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ
1. สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ
2. สําเนาทะเบียนบานและผูรับเงินสงเคราะหทุกราย
3. สําเนาทะเบียนสมรส  (ถามี)
4. ใบสําคัญการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล  (ถามี)
5. ใบรับรองแพทยของรัฐฉบับจริง  อายุไมเกิน 30 วัน  
   (ตองมีตราประทับของโรงพยาบาลดวย)
6. ใบรับรองสุขภาพตนเอง
7. หลักฐานการเปนสมาชิกสมาคม (สสอค.)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยราชการไทย จํากัด (สสอ.รท) (สหกรณฯเปนศูนยประสานงาน)

รบัเฉพาะสมาชกิสามญั (กลุมอาชพีครไูทย สสอค.) 
เพือ่เปนสมาชกิสมทบ สสอ.รท อายไุมเกนิ 56 ป

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

 >>>หลักฐานประกอบการสมัคร<<<
      1. ใบสมัครตามแบบสหกรณฯ
      2. รูปถายขนาด 4 x 6 นิ้ว จํานวน 1 รูป
      3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร

 >>>กําหนดการ<<<
     รับสมัครกรรมการ เวลา 08.30 น. – 15.00 น.
     ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 

เขตสรรหาที่ 1 จํานวน 8 หนวย 

เขตสรรหาที่ 2 จํานวน 3 หนวย 



       ขอแสดงความเสยีใจกบัครอบครวั “จกัหงษสวุรรณ” กบัการจากไป
ของ นางจุฬาลักษณ จักหงษสุวรรณ สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ 
จํากัด รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดสาขลา เมื่อวันที่ 20 
กันยายน 2562  โดยนายกําจัด สุวรรณปาล กรรมการการฝายเงิน
และสินเชื่อ เปนตัวแทนคณะกรรมการ ชุดที่ 58 และนางสาวสุนิษา ยามี 
ผูจัดการสหกรณ รวมมอบเงินสวัสดิการ ดังนี้
         - มอบเงินสวัสดิการคาปลงศพ 13,000 บาท
         - มอบเงินสวัสดิการอายุการเปนสมาชิก 24 ป 2 เดือน    
          จํานวน 300,000 บาท
         - มอบเงินสงเคราะหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
           ออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด จํานวน 220,000 บาท

นอมจิตมุฑิตา ปูชนียาจารย กลุมโรงเรียนบางบอ 

      เมื่อวันที่ 16 กันายน 2562 ณ โรงเรียนวัดสุคันธาวาส
สหกรณฯไดรับเกียรติเขารวมกิจกรรมครู กลุ มโรงเรียนบางบอ 2 
นอมจิตมุฑิตา ปูชนียาจารย นําโดยนายพรเทพ คุรุเมธากร 
รองประธานฝายสวัสดิการและสารสนเทศ เปนตัวแทนคณะ
กรรมการชุดที่ 58/2562 ในการนี้นางสาวสุนิษา ยามี ผูจัดการ
สหกรณฯ ไดใหความรูแกสมาชิกในโครงการสหกรณเคลื่อนที ่     
เรื่อง Application SPKTCOOP

ประชุมชมรมขาราชการอาวุโสจังหวัดสมุทรปราการ

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

      เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายสุวิทย สุพัฒนานนท ประธาน
กรรมการ นายพรเทพ คุรุเมธากร รองประธานกรรมการ พรอมกับ
ผู จัดการสหกรณ และเจาหนาที่สหกรณ เขารวมประชุมชมรม
ขาราชการอาวุโสจังหวัดสมุทรปราการ ประจําเดือนกันยายน 2562 
ณ หองประชุมชั้น 2 สํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 เพื่อช้ีแจงประชาสัมพันธการปรับเปลี่ยนระเบียบ
การกูใหม สิทธิ์สวัสดิการ และการใชบัตรATM KTB เพื่อกดถอนเงิน
บัญชีออมทรัพยของสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

สวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม

       กระผมนายณรงค  สิงหศิฬ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 
ขณะนีส้มาคมมีสมาชกิจํานวน 2,533 คน สมาคมฯถือวาเปนสวัสดิการหนึ่งของสหกรณฯเพื่อชวยเหลือเพื่อนสมาชิกดวยกัน   
แสดงความไวอาลัยกับผูท่ีเสียชีวิต ในชวงเดือนกันยายน 2562 มีรายนามดังตอไปน้ี

1.นางสายพณิ สาํราญวงษ   2.นางจุฬาลกัษณ จกัหงษสวุรรณ

        ซึ่งจะเรียกเก็บเงินสงเคราะหฯ ตามจํานวนสมาชิกที่เสียชีวิต 
ศพละ 100 บาท เปนจํานวน 2 ศพ รวมเปนจํานวนเงิน 200 บาท 
ผูที่เสียชีวิตในชวงเดือนกันยายนนั้น ทางสมาคมฯจะเรียกเก็บ
เงินสงเคราะหในเดือนตุลาคม 2562 
        ขอมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 (ไมมีสมาชิกเสียชีวิต) 
ทางสหกรณฯ จึงไมมียอดเรียกเก็บในเดือนพฤจิกายน 2562                     
(ขอมูลอยางไมเปนทางการ)

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหครูสมุทรปราการ จํากัด

 ประเภทสมาชิก จํานวน(ราย)

สมาชิกสามัญ 2,465

สมาชิกสมทบ 68

 รวม 2,533

สวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรมสวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม

4

ประชาสัมพันธกิจกรรมของสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด



      เม่ือวนัที ่23 กนัยายน 2562 นายสุวทิย สุพฒันานนท ประธาน
กรรมการ พรอมกับคณะกรรมการ และผูจัดการสหกรณ เขารวม
ประชุมครูและบุคลากรเรื่องการพัฒนาตนเองของครู ณ โรงเรียน
อนบุาลวดัพชิยัสงคราม เพือ่ชีแ้จงประชาสัมพันธการปรบัเปลีย่นระเบยีบ
การกูใหม สิทธิ์สวัสดิการ และการใชบัตร ATM KTB เพื่อกดถอนเงิน
บัญชีออมทรัพยของสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

      เม่ือวนัที ่23 กนัยายน 2562 นายสุวิทย สุพฒันานนท ประธาน
กรรมการ พรอมกับคณะกรรมการ และผูจัดการสหกรณ เขารวม

ประชุมครูและบุคคลากรเรื่องการพัฒนาตนเองของครู

5

หลักเกณฑการคํ้าประกันของเงินกูสามัญทั่วไป  ที่จะเริ่มใชระเบียบ 1 ธ.ค.62
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คําถามจากสมาชิก ไขขอของใจระเบียบใหม

สหกรณออมทรัพยครูฯ ขอชี้แจง

เรื่อง การชะลอใหกูเงินแกสมาชิก

สหกรณออมทรัพยครูฯ ขอชี้แจงสหกรณออมทรัพยครูฯ ขอชี้แจง

เรื่อง การชะลอใหกูเงินแกสมาชิกเรื่อง การชะลอใหกูเงินแกสมาชิก

ถามมา   ตอบไป

6

สหกรณออมทรัพยครูฯ ขอชี้แจงสหกรณออมทรัพยครูฯ ขอชี้แจง

เรื่อง การชะลอใหกูเงินแกสมาชิกเรื่อง การชะลอใหกูเงินแกสมาชิก



7
หากมีขอสงสัยซักถาม โปรดติดตอเจาหนาที่สหกรณ 



    

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด กําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562 

วันที่ 22 ธ.ค. 2562 นี้ เวลา 08.30  - 12.00 น. ณ ศูนยการประชุมอิมพีเรียล คอนเวนชั่น 

ฮอลล อิมพีเรียลเวิลด สําโรง  ชั้น 6  เริ่มลงทะเบียนเขารวมงาน เวลา 08.00 น.

กําหนดการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562

ปดโครงการเงินฝากออมทรัพยเพิ่มคา 1

เนื่องจากครบ 200 ลานบาท
เปนที่เรียบรอยแลว 

กรุณาสง          ชื่อที่อยูผูรับ        

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

  คณะบรรณาธิการ  1.นายพรเทพ  คุรุเมธากร    2.ดร.สุชาติ  ใจสถาน  3.นายอดิศักดิ์  กลิ่นจันทร
  4.นายณภัค  กล่ําเหวา  5.นายอภชิาติ จาํนงคสงัข  6.นางสาววรรณผกานต  บบุผาสวุรรณ  7.นางสาวเพญ็นภา ทมุมี

     

ชําระคาบริการเปนเงินเชื่อ

ใบอนุญาตพิเศษที่ 63/2561

ที่ทําการไปรษณียสมุทรปราการ

สงคําตอบไดที่ Line add: @spktc ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 และจะประกาศรายชื่อผูโชคดีทาง
Line add และ ทาง Facebook : สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 น้ี

     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  ตําบลปากนํ้า  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        

ลุน !!! รับของรางวัล 
จํานวน 20 รางวัล

รวมสนุก..... กับกิจกรรมประจําเดือนตุลาคม
“สวัสดิการทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก”

ยื่นเรื่องขอรับสวัสดิการไดไมเกินวันที่เทาไหร
(ขอสงวนสิทธิ์ของรางวัลสําหรับผูที่เคยไดรับรางวัลแลว)

สง่เสรมิการออม   เพยีบพรอ้มบรกิาร  บรหิารโปร่งใส


