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4

 
คณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 58 ประจำปี 2562 ขอเสนอผลการดำเนินงานของสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ซึ ่งมีระยะเวลาดำเนินการ ตั ้งแต่ว ันที ่ 1 ธันวาคม 256 1 ถึงวันที่             
30 พฤศจิกายน 2562 ให้สมาชิกทราบ ดังต่อไปนี้  

 

1. รายงานกิจการทั่วไป 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งครั้งแรกตามพระราชบัญญตัิ
สหกรณ์ พ.ศ. 2471 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2505 และได้เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2505   
นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 57 ปีเศษ 
  สหกรณ์บริหารงานโดยคณะกรรมการดำเนินการที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปีตามกฎหมาย ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มีหลักสำคัญเพ่ือส่งเสริมการออมที่
มีลักษณะเป็นการลงทุนร่วมกัน และช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจำเป็น สหกรณ์จึงเป็นแหล่งเงินทุ นของมวล
สมาชิกและสถาบันทางการเงินที่ดำเนินการทางธุรกิจกับสหกรณ์ และสวัสดิการต่างๆ 
  ในรอบปี 2562 ณ ว ันที ่  30 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ม ีท ุนดำเน ินงานจำนวน  
8,612,232,995.55 บาท มีทุนเรือนหุ้น 3,170,333,981.85 บาท มีเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อ่ืน  
4,615,603,568.80 บาท ซึ่งเพิ่มจากปีก่อน 614,207,166.53 บาท มีกำไรสุทธิ  209,830,840.50 บาท ทั้งนี้
เก ิดขึ ้นจากคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้ร ่วมกันปฏิบัต ิงานด้วยความอุตสาหะ ซื ่อส ัตย์ ส ุจริต                 
การดำเนินงานจึงบรรลุเป้าหมาย มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ประสบผลสำเร็จ สร้างประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก 
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2. ข้อมูลจ ำนวนสมำชิก ปี 2562 เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ
ข้อมูลจ ำนวนสมำชิก ปี 2562 (คน) ปี 2561 (คน) เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

จ ำนวนสมำชิก ณ วันต้นปี
 - สมาชิกสามัญ 8,983 8,793 190
 - สมาชิกสมทบ 239 224 15
สมำชิกเข้ำใหม่ระหว่ำงปี
 - สมาชิกสามัญ 737 599 138
 - สมาชิกสมทบ 26 22 4
สมำชิกลำออกและโอนไประหว่ำงปี
 - สมาชิกสามัญ 332 382 -50
 - สมาชิกสมทบ 8 7 1
สมำชิกเสียชีวิตระหว่ำงปี
 - สมาชิกสามัญ 29 27 2
 - สมาชิกสมทบ - - -
จ ำนวนสมำชิก ณ วันส้ินปี
 - สมาชิกสามัญ 9,359 8,983 376
 - สมาชิกสมทบ 257 239 18
สมำชิก (สำมัญ) เป็นหน้ี 7,820 6,113 1,707
สมำชิก (สำมัญ) ไม่เป็นหน้ี 1,539 2,870 -1,331
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2. ข้อมูลจ ำนวนสมำชิก ปี 2562 เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ
ข้อมูลจ ำนวนสมำชิก ปี 2562 (คน) ปี 2561 (คน) เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

จ ำนวนสมำชิก ณ วันต้นปี
 - สมาชิกสามัญ 8,983 8,793 190
 - สมาชิกสมทบ 239 224 15
สมำชิกเข้ำใหม่ระหว่ำงปี
 - สมาชิกสามัญ 737 599 138
 - สมาชิกสมทบ 26 22 4
สมำชิกลำออกและโอนไประหว่ำงปี
 - สมาชิกสามัญ 332 382 -50
 - สมาชิกสมทบ 8 7 1
สมำชิกเสียชีวิตระหว่ำงปี
 - สมาชิกสามัญ 29 27 2
 - สมาชิกสมทบ - - -
จ ำนวนสมำชิก ณ วันส้ินปี
 - สมาชิกสามัญ 9,359 8,983 376
 - สมาชิกสมทบ 257 239 18
สมำชิก (สำมัญ) เป็นหน้ี 7,820 6,113 1,707
สมำชิก (สำมัญ) ไม่เป็นหน้ี 1,539 2,870 -1,331

รายการ ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิม /ลด
สินทรัพย์รวม 8,612,232,995.55      8,006,039,598.17      606,193,397.38         
ทุนเรือนหุ้น 3,170,333,981.85      2,944,951,330.00      225,382,651.85         
ทุนส ำรอง 289,018,641.68        266,688,569.49        22,330,072.19          
ทุนสะสมตำมข้อบังคับ 39,985,678.33          47,356,478.33          (7,370,800.00)           
เงินรับฝำกจำกสมำชิก 4,030,347,062.41      4,001,396,402.27      28,950,660.14          
เงินรับฝำกจำกโรงเรียน 41,930,128.03          37,322,640.56          4,607,487.47            
เงินรับฝำกจำกสหกรณ์อ่ืน 543,326,378.36        443,601,582.11        99,724,796.25          
เงินให้กู้ฉุกเฉินคงเหลือ ณ วันท่ีส้ินปี 148,078,129.84        161,025,682.99        (12,947,553.15)          
เงินให้กู้สำมัญคงเหลือ ณ วันท่ีส้ินปี 7,538,569,813.89      7,407,173,604.97      131,396,208.92         
เงินให้กู้พิเศษคงเหลือ ณ วันท่ีส้ินปี 677,424,492.00        155,327,816.00        522,096,676.00         
เงินกู้ยืมภำยนอก 250,000,000.00        494,700,000.00        (244,700,000.00)        
ทุนด ำเนินงำนท้ังส้ิน 8,612,232,995.55      8,006,039,598.17      606,193,397.38         
รำยได้ 461,022,183.42        449,240,359.01        11,781,824.41          
รำยจ่ำย 251,191,342.92        226,089,082.33        25,102,260.59          
ก ำไรสุทธิ 209,830,840.50        223,151,276.68        (13,320,436.18)          

3. ผลการด าเนินงานปี 2562 เปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมา
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4.  การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 การให้เงินกู้แก่สมาชิก เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ยืมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน                      
ในรอบปี 2562  เป็นสัญญาเงินกู้  4,463  สัญญา  เป็นเงิน  4,380,974,022.00 บาท 
 

1. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน      จ านวน     1,714 สัญญา เป็นจ านวนเงิน            162,296,700.00  บาท 
2. เงินกู้สามัญ       จ านวน     2,719 สัญญา เป็นจ านวนเงิน          4,127,492,720.00  บาท 
3. เงินกู้สามัญปรับโครงสร้างหนี้  จ านวน          3  สัญญา เป็นจ านวนเงิน                  3,396,002.00  บาท 
4. เงินกู้หุ้นบวกเงินรับฝาก        จ านวน           8 สัญญา  เป็นจ านวนเงิน                13,500,600.00  บาท 
5. เงินกู้สามัญ (พิเศษ)      จ านวน          19 สัญญา เป็นจ านวนเงิน              74,288,000.00  บาท 

 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกูส้ามัญ และเงินกูส้ามัญพิเศษ ประจ าปี 2562 

1 ธันวาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2562 อัตราร้อยละ 5.75 ต่อปี 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพ่ือสวัสดิการแก่สมาชิก ประจ าปี 2562 
 1 ธันวาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2562 อัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) 

 (เริ่มใช้ระเบียบเงินกู้ฯ เมื่อ 1 กรกฎาคม 2559 โดยก าหนดให้เก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ต่ ากว่าดอกเบี้ยเงินกู้ท่ัวไป ร้อยละ 0.50) 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ประจ าปี 2562 ( เริ่มใช้เมื่อ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562) 
                        1.  ผู้กู้ขอปรับโครงสร้างหนี้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) 
เบ้ียปรับเพิ่มกรณีปรับโครงสรา้งหนี้แล้ว มีการผิดนัดช าระอีก อัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี นับจากวันท่ีผิดนัดช าระหนี้ 

หากจะกู้วนซ้ า เป็นสัญญากู้เงินประเภทอื่น ผู้กู้จะต้องช าระดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มเติมในอัตรา                                    
ร้อยละ 7.50 ต่อปี จากต้นเงิน ณ วันท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จนถึงวันท่ีท าเรื่องกู้วนซ้ า 

                   2.   ผู้ค้ าประกนัท่ีรับภาระช าระหนี้แทนผู้กู้  (เริ่มใช้เมื่อ  1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562) 
งวดช าระท่ี  1 - 120      อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  2 ต่อปี    
งวดช าระท่ี  121 - 240  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3 ต่อปี 

                                           งวดช าระท่ี  241 - 400  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3.50 ต่อปี 
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6. การกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้ภายนอก
ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  อนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค  าประกัน ประจ าปี 2562 ไว้จ านวน 3,000 ล้านบาท  

เพ่ือเสริมสภาพคล่องในการบริหารงานสหกรณ์  รายละเอียด ดังนี 

ล าดับ ช่ือสถาบัน
สินเช่ือ
ประเภท

 วงเงินอนุมัติ
อัตราดอกเบี ย

ปัจจุบัน
 เงินต้นคงเหลือ

งวด
คงเหลือ

1 ธนาคารกรุงไทย P/N 90 วัน 500,000,000.00        3.45% 100,000,000.00     90 วัน
2 ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ P/N 90 วัน 500,000,000.00        3.50% 100,000,000.00     90 วัน
3 ธนาคารธนชาต (เงินฝากค  าประกัน) P/N 90 วัน 50,000,000.00          1.90% 50,000,000.00       90 วัน
4 ธนาคารธนชาต (คณะกรรมการค  าประกัน) P/N 90 วัน 100,000,000.00        3.65% -                     -

1,150,000,000.00    - 250,000,000.00    รวม

5. การรับ-ฝากเงิน ของสหกรณ์ ปี 2562 เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา

สัดส่วนต่อ สัดส่วนต่อ

เงินฝากรวม เงินฝากรวม
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(สีเขียว)     1,817 1,589,925,961.08     3.50% 34.45                1,426 912,574,495.22        3.75% 22.81       677,351,465.86              74.22
เงินฝากออมทรัพย์(สีชมพู)     9,354 412,269,612.30        3.25% 8.93                  8,727 351,267,657.97        3.50% 8.78 61,001,954.33                17.37
เงินฝากชวนน้องออมทรัพย์          37 41,930,128.03          4.00% 0.91                       30 37,322,640.56          4.00% 0.93 4,607,487.47                  12.35
เงินฝากเกษียณเป่ียมสุข 1     1,002 1,033,302,420.12     4.00% 22.39                1,002 997,286,369.13        4.25% 24.92 36,016,050.99                  3.61
เงินฝากหลักประกันเงินกู้ฉุกเฉิน     1,037 304,932.29              1.00% 0.01                     875 477,653.72              4.00% 0.01 (172,721.43)                    (36.16)
เงินฝากหลักประกันเงินกู้สามัญ     3,806 61,308,961.74          1.00% 1.33                  3,256 46,159,652.97          4.00% 1.15 15,149,308.77                32.82
เงินฝากหลักประกันรวมหน้ี        161 10,095,148.49          1.00% 0.22                     143 7,061,075.99            4.00% 0.18 3,034,072.50                  42.97
เงินฝากบัญชี (สีน้้าเงิน)     2,078 237,291,413.41        3.25% 5.14                  1,918 218,965,670.82        3.50% 5.47 18,325,742.59                  8.37
เงินฝากออมทรัพย์ (เพ่ิมพูน5)          -   -                         - -                       266 9,870,016.39            3.95% 0.25 (9,870,016.39)               (100.00)
เงินฝาก 24 เดือน (เพ่ิมทรัพย์)        303 1,628,691.29           4.292% 0.04                     303 288,737,322.32        4.292% 7.22 (287,108,631.03)              (99.44)
เงินฝากออมทรัพย์ (เพ่ิมพูน6)          -   -                         - -                       127 110,138,504.49        3.95% 2.75 (110,138,504.49)            (100.00)
เงินฝาก (สหกรณ์อ่ืน)          25 5,000,000.00           - 0.11                       36 443,601,582.11        3.453% 11.09 (438,601,582.11)              (98.87)
เงินฝาก 24 เดือน (Top Up)        185 230,682,564.61        4.292% 5.00                     185 222,307,100.91        4.292% 5.56 8,375,463.70                    3.77
เงินฝากเกษียณเป่ียมสุข 2        370 192,932,041.41        3.750% 4.18           115 67,602,967.65          4.25% 1.69 125,329,073.76             185.39
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 5 ปี           1 20,000,000.00          4.000% 0.43                       -   -                         - -          20,000,000.00               100.00
เงินฝากออมทรัพย์ (เพ่ิมพูน7)          -   -                         - -                       117 112,810,494.30        3.95% 2.82 (112,810,494.30)            (100.00)
เงินฝากออมทรัพย์ (เพ่ิมพูน8)        137 36,550,810.58          3.85% 0.79                     123 175,213,197.72        3.95% 4.38 (138,662,387.14)              (79.14)
เงินฝาก(สหกรณ์อ่ืน 6 เดือน)           6 1,000,000.00           2.925% 0.02           -           -                         -            -          1,000,000.00                 100.00
เงินฝาก(สหกรณ์อ่ืน 12 เดือน)           8 96,064,051.37          3.775% 2.08           -           -                         -            -          96,064,051.37               100.00
เงินฝากออมทรัพย์ (เพ่ิมค่า1)        106 199,890,000.00        3.60% 4.33           -           -                         -            -          199,890,000.00             100.00
เงินฝาก(สหกรณ์อ่ืน 12 เดือน)           7 131,495,534.35        3.616% 2.85           -           -                         -            -          131,495,534.35             100.00
เงินฝาก(สหกรณ์อ่ืน 3 เดือน)           4 2,678,213.51           2.425% 0.06           -           -                         -            -          2,678,213.51                 100.00
เงินฝาก(สหกรณ์อ่ืน 6 เดือน)           1 10,000,000.00          2.925% 0.22           -           -                         -            -          10,000,000.00               100.00
เงินฝาก(สหกรณ์อ่ืน 12 เดือน)          11 199,813,773.51        3.3875% 4.33           -           -                         -            -          199,813,773.51             100.00
เงินฝากเกษียณเป่ียมสุข 3          44 24,164,505.09          3.75% 0.52           -           -                         -            -          24,164,505.09               100.00
เงินฝาก(สหกรณ์อ่ืน 6 เดือน)           2 4,135,724.92           2.775% 0.09           -           -                         -            -          4,135,724.92                 100.00
เงินฝาก(สหกรณ์อ่ืน 12 เดือน)           7 61,139,080.70          3.375% 1.32           -           -                         -            -          61,139,080.70               100.00
เงินฝาก(สหกรณ์อ่ืน 1 เดือน)           3 12,000,000.00          1.60% 0.26           -           -                         -            -          12,000,000.00               100.00

รวม 20,512  4,615,603,568.80    -         100.00       18,649     4,001,396,402.27     -            100.00     614,207,166.53             15.35

รายการเงินฝากออมทรัพย์

ปี 2562 ปี 2561

เงินฝากเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เพ่ิมข้ึน

(ลดลง)  %จ านวน
บัญชี

เงินฝาก (บาท)
อัตรา
ดอกเบ้ีย

จ านวนบัญชี เงินฝาก (บาท) อัตราดอกเบ้ีย
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7. การให้สวัสดิการ

ท่ี รายการ จ านวน จ านวนเงิน (บาท)
1 สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 1,551 ทุน 2,968,000.00    
2 สวัสดิการสมาชิกท่ีเกษียณอายุ 230 ราย 4,530,800.00    
3 สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม 47 ราย 14,179,000.00  
4 สวัสดิการค่าปลงศพ 47 ราย 611,000.00      
5 สวัสดิการทุนสมาชิกท่ีโสด และไม่มีบุตร 23 ราย 69,000.00        
6 สวัสดิการสมาชิกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 17 ราย 174,000.00      
7 สวัสดิการรักษาพยาบาล 323 ราย 323,000.00      
8 สวัสดิการคลอดบุตรและรับขวัญทายาทใหม่ 116 ราย 116,000.00      
9 สวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 ราย 35,000.00        

10
สวัสดิการช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร
สมาชิก

154 ราย 462,000.00      

23,467,800.00 

8. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสังคม
ท่ี รายการ หน่วยงานท่ีรับสนับสนุน จ านวนเงิน(บาท)
1 มุทิตาจิตเกษียณ วันครู กีฬาและสนับสนุนหน่วยงาน สพป.สป.เขต 1 120,000.00      
2 มุทิตาจิตเกษียณ วันครู กีฬาและสนับสนุนหน่วยงาน สพป.สป.เขต 2 120,000.00      
3 มุทิตาจิตเกษียณ วันครู กีฬาและสนับสนุนหน่วยงาน สพม.6 120,000.00      
4 มุทิตาจิตเกษียณ วันครู กีฬาและสนับสนุนหน่วยงาน ศึกษาธิการจังหวัด 150,000.00      
5 มุทิตาจิตเกษียณ วันครู เทศบาล 20,000.00        
6 มุทิตาจิตเกษียณ วันครู และสนับสนุนการแข่งขันวิชาการ เอกชน 50,000.00        
7 สนับสนุนจัดงานวันเด็ก วันกิจกรรมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 15,000.00        
8 เงินสนับสนุนรวมใจคลายหนาว สหกรณ์จังหวัดตาก 3,000.00          
9 เงินสนับสนุนท าบุญวันก่อต้ัง รร.หาดอมราฯ 2,500.00          
10 สนับสนุนงานผู้ส่ือข่าว ชมรมผู้ส่ือข่าว 5,000.00          
11 เงินสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรม สพฐ 100,000.00      
12 สนับสนุนเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ สฌ.สทศ 2,000.00          
13 ร่วมบริจาคช่วยเหลือน้ าท่วม สันนิบาต 5,000.00          

712,500.00     รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังส้ิน
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9. งานพัฒนาบุคลากร 

โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่  ซึ่ งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ อนุกรรมการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จำนวนทั้งสิ้น  50 คน 
โดยมีการเชิญวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้าน การให้บริการ มาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ได้แก่ 
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา จากบริษัท เทรนนิ่ง ดีไซน์ จำกัด ภายใต้หัวข้อ “ การบริการสู่ความเป็นเลิศ”           
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ในวันเสาร์ท่ี 14 กันยายน 2562 และโครงการสัมมนากรรมการและ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ รวมถึง
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงใหม่ จำกัด (ระหว่างวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2562)  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 270,928 บาท 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562 – 
2564) โดยมีการกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการต่างๆ เพ่ือให้มุ่งสู่เป้าหมายและบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของแผน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริม
สหกรณ์นั้น ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนใหญ่สหกรณ์จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ ให้
สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ด้วย ปรากฏว่าจะครบกำหนดแผน
และโครงการตามกลยุทธ์ประจำปี 2562 นั้น เพ่ือให้มีการการประเมินและวัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
และโครงการต่างๆตามแผนงานในรอบปีงบประมาณรายจ่าย 2562 และให้มีการระดมความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆจากบุคลากรภายในหน่วยงาน ในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2563 เพ่ือกำหนด
เป้าหมายและบรรลุวิสัยทัศน์ของแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำรายละเอียดของแผน เพื่อให้ทุกส่วนงานได้นำ
แผนฯไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระหว่างวันท่ี 10 - 11 พฤศจิกายน 2562)             
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 207,184 บาท 

โครงการอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ประจำปี 2562  

เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้และทักษะฝีมือด้านวิชาชีพเสริมสร้างโอกาส
ประกอบอาชีพอิสระ ซ่ึงเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพในการเพ่ิมรายได้และลด
รายจ่ายในครัวเรือนทั้งยังเสริมสร้างให้สมาชิกพ่ึงตนเองตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพ้ืนฐานแนวคิดปรัชญา  
โดยมีการจัดโครงการแบ่งออกเป็น 2 รุ่น มีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 119 คน จัดฝึกอบรม ณ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ในวันเสาร์ที่ 19 และ 26 ตุลาคม 2562 และโครงการศูนย์แสดงสินค้าและตลาด
นัดยามเช้า เพ่ือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้รองรับกับโครงการ
อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ของสมาชิกในแต่ละปีที่สหกรณ์จัดโครงการขึ้น จึงได้จัดโครงการศูนย์แสดงสินค้าและ
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ตลาดนัดยามเช้า เพ่ือสมาชิกสหกรณ์ฯ เพ่ือจัดสรรพ้ืนที่ตลาดนัดตอนเช้า และจัดศูนย์แสดงสินค้าเพ่ือให้
สมาชิกผู้ประกอบการ   ผู้มีรายได้น้อย สมาชิกที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ 
เพ่ือเข้าร่วมโครงการ การจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือให้สมาชิกนำสินค้ามาวางขาย ที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตขึ้นเอง หรือเป็น
ผลิตภัณฑ์แปรรูป  หรือหัตถกรรม มีพ้ืนที่ 2 ส่วนดังนี้  

  1. ส่วนของศูนย์แสดงสินค้า คือภายในสำนักงานสหกรณ์ฯ   
   2. ส่วนของตลาดนัดยามเช้า คือตลาดหน้าสำนักงาน  

ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 74,632  บาท 

    โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งสหกรณ์ต้องจัดทำโครงการ CSR ทุกปี
เนื่องจากเป็นตัวกำกับชี้วัดของการประเมินสหกรณ์ดีเด่นประจำปี และประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  
แต่เนื่องจากไม่ได้มีการกำหนดอยู่ในแผนงานงบประมาณประจำปี 2562 เพราะปกติสหกรณ์ฯ จะจัดโครงการ 
CSR นี้ร่วมกับโครงการสัมมนาสัญจรสมาชิกประจำปี แต่เนื่องจากปีนี้ ได้ตัดงบโครงการสัมมนาสมาชิกออก
ทั้งหมด จึงทำให้ต้องขออนุมัติใช้งบประมาณร่วมกับเพ่ือให้สามารถนำไปปรับใช้กับโครงการ CSR“ร่วมแบ่งปัน 
ส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยที่ดีและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน”  

   สหกรณ์ฯได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 หมวดค่าใช้จ่ายงบลงทุนและพัฒนา
ประเภทแผนพัฒนาบุคลากรโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และได้ของบประมาณสนับสนุนจาก
บริษัทเอกชน งบประมาณสนับสนุนจากบริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด จำนวน 50 ,000 บาท โดยใช้
งบประมาณทัง้สิ้น 111,150.59  บาท 
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ตารางการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2562 

ลำดับ ผู้เข้าร่วม อบรม/สัมมนา/ประชุม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 
1 นางสาวสุนิษา ยาม ี

นายณภคั กล่ำเหว่า 
สัมมนากฎหมายใหม่ที่มผีลกระทบ
กับสหกรณ ์

21 ก.พ. 62 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

2 นายสุวิทย์ สุพัฒนานนท์ 
นายณัฐพล นุชอุดม 
นายพรเทพ คุรุเมธากร 
นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง   
นายวินัย  หลำวรรณะ 
นางชูศรี  พุทธเจริญ 
นายสมชาย พึ่งอิ่ม 
นายกำจัด สุวรรณปาล 
นายไพทูร จันตะเภา 
นายอดิศักดิ์ กลิ่นจันทร ์
นายเสกสัณห์  กิจวรรณ 
นางสาวยุพา เรืองโชต ิ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การเงิน การบัญชีและการบริหาร
สำหรับกรรมการดำเนินการ และ
ผู้จัดการสหกรณ์” 

6 ก.พ. - 15 มี.ค.62 ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จำกัด 

3 นายสุวิทย์ สุพัฒนานนท์ 
นายไพทูร  จันตะเภา 

โครงการสัมมนา เรื่อง “วิเคราะห์
...เจาะลึกกฎหมายสหกรณ์ฉบับ
ใหม่ และแนวทางการออก
กฎกระทรวง 12 ฉบับ” 

2-3 มี.ค. 62 ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภาคตะวันออก 

4 นายอภิชาติ  จำนงค์สังข ์
นางสาวรวีวิภา มวลจุมพล 

โครงการอบรมหลักสูตรการ
บริหารการเงินสหกรณ์ด้วย
เทคโนโลยีทางการเงิน 

6-9 มี.ค. 62 คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยั  
เกษตรศาสตร ์

5 นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร 
นายบรรหาร เอี่ยมสะอาด 
นายสุรตัน์ รื่นเริง 
นายไพโรจน์ ตันเจริญ 

โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ รุ่นที่ 20หลักสูตร 
“การตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ” 

18-23 มี.ค.62 คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

6 นายวราวุฒิ  ขอญาติกลาง 
นางกัญญ์ชิสา  สุขเจริญ 

ประชุมชี้แจงให้ความรู้งาน
ประกันสังคมให้กับนายจ้าง 
ลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
สมุทรปราการ 

19 มี.ค.62 สำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัด

สมุทรปราการ 

7 นายพลัฏฐ์    ธนพรรุ่งเพชร 
นายไพโรจน์ ตันเจริญ 
นายสุรตัน์    รื่นเริง 
นายบรรหาร เอี่ยมสอาด 
นายสมชาย   ทองสุทธ์ิ 

การประชุม เรื่อง “การประชุมเชิง
ปฏิบัติการโครงการสร้างการมสี่วน
ร่วมการป้องกันและแก้ไขปญัหา
และพัฒนาสหกรณ์” 

3 เม.ย.62 สหกรณ์จังหวัด
สมุทรปราการ 

8 นายเสกสัณห์  กิจวรรณ 
นางสาวสุนิษา ยาม ี
นางสาวกัลยร์วี  อังสนานนท์ 

นางสาวอารียา  ทองขำ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็น
องค์กรวางแผนทางการเงินของ
สมาชิก 

 

4 – 5 เม.ย.62 กรมส่งเสรมิสหกรณ ์
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ลำดับ ผู้เข้าร่วม อบรม/สัมมนา/ประชุม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 
9 ดร.สุชาติ  ใจสถาน     

ดร.ธีระ แทนศิร ิ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การเงิน การบัญชีและการบริหาร
สำหรับกรรมการดำเนินการและ
ผู้จัดการสหกรณ ์

18-20 เม.ย.62 
24-27 เม.ย.62 

ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จำกัด 

10 นายสุวิทย์ สุพัฒนานนท์ 
นายณัฐพล นุชอุดม 
นายพรเทพ คุรุเมธากร 
นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง   
นายวินัย  หลำวรรณะ 
นางชูศรี  พุทธเจริญ 
นายสมชาย พึ่งอิ่ม 
นายกำจัด สุวรรณปาล 
นายไพทูร จันตะเภา 
นายเสกสัณห์ กิจวรรณ 
นายณภคั  กล่ำเหว่า 
นางสาวปรวรรณ คำแก้ว 

สัมมนาเรื่อง “ปล่อยเงินกู้อย่างไร? 
ไม่ให้เกิดหนี้สญู” 

26-28 เมษายน 62 กลุ่มสหกรณ์ออม
ทรัพย์จังหวัดสระบรุี
และพื้นที่ใกล้เคยีง 

11 นางศศมณฑ์   กฤชน้อย โครงการสัมมนาผู้บริหารและฝ่าย
จัดการสหกรณ์ทุกประเภท เรื่อง 
“กฎหมายใหม่กับการบรหิาร
สหกรณ์ที่ควรจะเป็น 

27 เม.ย.62 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

12 นางกมลพรรณ  สิงคโปร ์
นางนรีรัศม์  สุกลุมงคลศักดิ ์
นางสาวสินไทย  เชิดชู 
นายณภคั  กล่ำเหว่า 

โครงการฝึกอบรม การพัฒนา
ทักษะหัวหน้างาน 

29-30 เม.ย.62 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

13 นายสุวิทย์ สุพัฒนานนท์ 
นายสมชาย  พ่ึงอิ่ม 
นายไพทูร  จันตะเภา 

สัมมนารับฟังความคิดเห็น(ร่าง) 
กฎกระทรวงตามาตรา 89/2แห่ง
พระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี3)
พ.ศ.2562 

8 พ.ค.62 ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จำกัด 

14 นายสุวิทย์ สุพัฒนานนท์ 
นายไพทูร  จันตะเภา 

ประชุมรับฟังความคิดเห็นอนุ
บัญญัติที่เกีย่วข้องกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเนีย่นข
นาดใหญ ่

14 พ.ค.62 สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดสมุทรปราการ 

15 นายศิษฎิวัชร์ ครอบจักรวาฬ ประชุมสมัมนา เรื่อง “บริการเชิง
รุก คิดเชิงบวก”และประชุมใหญ่
สามัญ ประจำปี 2562 

24-26 พ.ค.62 ชมรมเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ออมทรัพย์

ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาค

ตะวันตก 
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ลำดับ ผู้เข้าร่วม อบรม/สัมมนา/ประชุม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 
16 นายสุวิทย์ สุพัฒนานนท์ 

นายสมชาย พึ่งอิ่ม 
โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพระราชบัญญตัิสหกรณ ์
(ฉบับท่ี3) พ.ศ.2562 และป้องกัน
การเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ ์

29 พ.ค.62 สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดสมุทรปราการ 

17 นางสาวปรวรรณ คำแก้ว โครงการอบรมทางไกล เรื่องการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอนุ
ภาพทำลายล้างสูง 

25 มิ.ย.62 สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดสมุทรปราการ 

18 นางสาวขนิษฐา เกตุอินทร ์
นางสาวณัฐมน ดังใหม ่

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการ
รายงานข้อมูลทางการเงินของ
สหกรณ ์

1-2 ส.ค.62 กรมส่งเสรมิสหกรณ ์

19 นายสุวิทย์ สุพัฒนานนท์ 
นายไพทูร จันตะเภา 

โครงการสัมมนา เรื่อง ถอดบทเรียน
การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ 

24-25 ส.ค.62 ชสอ.ภาคตะวันออก 

20 นายศิษฎิวัชร์ ครอบจักรวาฬ โครงการสัมมนา "เหตุผลความ
จำเป็นและสาระสำคัญของ (ร่าง) 
กฎกระทรวง 13 ฉบับ ตามมาตรา 
89/2 ของพ.ร.บ.สหกรณ์(ฉบับท่ี3) 
พ.ศ.2562 

30 ส.ค. - 1 ก.ย.62 ชมรมผู้จดัการสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

21 นายพรเทพ คุรุเมธากร 
นางสาวสุนิษา ยาม ี
นางสาวปรวรรณ คำแก้ว 

โครงการอบรมหลักสูตร"การฟ้อง
คดีแพ่งด้วยตนเอง" 

31 ส.ค.62 สันนิบาตสหกรณ์
จังหวัดสมุทรปราการ 

22 นางสาวขนิษฐา เกตุอินทร ์ โครงการอบรมด้านหลักการบัญชี
ของสหกรณ์และหลักกฎหมายที่
เกี่ยวกับการบญัชีสหกรณ ์

21-22 ก.ย.62 บริษัท เอ็น.เอส.เค.
สอบบัญชี จำกัด 

23 นางสาวสุนิษา ยาม ี
นายณภคั กล่ำเหว่า 

ประชุมหารือ เรื่องการหัก
เงินเดือนข้าราชการคร ู

30 ก.ย.62 กระทรวงศึกษาธิการ 

24 นายสุวิทย์ สุพัฒนานนท์ 
นายสมชาย พึ่งอิ่ม 
นางสาวสุนิษา ยาม ี
นายณภคั กล่ำเหว่า 

สัมมนาการยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการกับพวกต่อ
ศาลปกครอง 

9 ต.ค.62 ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูไทย 

25 นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร โครงการอบรมหลักสูตร การเพิ่ม
ศักยภาพผูต้รวจสอบกิจการ
สหกรณ์อยางมืออาชีพ 

 

6-8 พ.ย.62 สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดสมุทรปราการ 
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10. การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ผู้มาเย่ียมชมกิจการ 

 ในรอบปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกดั ได้ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพยต์่างๆ ผู้มาเยี่ยมชม
กิจการและศึกษาดูงาน จำนวน  6  สหกรณ์ ดังนี ้

- สหกรณ์ออมทรัพย์มติซูบิชิมอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด 

- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด 

- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรขีันธ์ จำกัด 

- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสรุาษฎร์ธานี จำกัด 

- สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกดั 

- สหกรณ์วชิรพยาบาล จำกัด 

 

 

ลำดับ ผู้เข้าร่วม อบรม/สัมมนา/ประชุม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 
26 นายบรรจง โตสงวน 

นางสาวยุพา กิตตดิุษฎีธรรม 
โครงการฝึกอบรม หลักสตูร ความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของ
สหกรณ์ออมทรัพย ์

13-14 พ.ย.62 ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จำกัด 
27 นายสุวิทย์ สุพัฒนานนท์ 

นายณัฐพล นุชอุดม 
นายพรเทพ คุรุเมธากร 
นายวินัย หลำวรรณะ 
นายสมชาย พึ่งอิ่ม 
นายไพทูร จันตะเภา 
นายกำจัด สุวรรณปาล 
นายอดิศักดิ์ กลิ่นจันทร ์
นายเสกสัณห์ กิจวรรณ 
นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง 
นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร 
นายบรรหาร เอี่ยมสะอาด 
นายสุรตัน์ รื่นเริง 
นายไพโรจน์ ตันเจริญ 
นายณภคั  กล่ำเหว่า 
นางสาวปรวรรณ คำแก้ว 

โครงการอบรมสมัมนาหลักสตูร 
กฎหมายว่าด้วยการหักเงินให้กับ
สหกรณ์ แนวทางการปรับ
โครงสร้างหนี ้

14-16 พ.ย. 2562 กลุ่มสหกรณ์ออม
ทรัพย์จังหวัดสระบรุี
และพื้นที่ใกล้เคยีง 
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11. การช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน โดยกองทุนผู้ค้ำ    

 ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 ได้มีการจัดทำระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำ    
ประกันเงินกู้ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้ ในกรณีที่ผู้กู้  
พ้นสภาพจากงานประจำหรือพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และรวมถึงในกรณีที่ผู้เสียชีวิต โดยผู้กู้    
ไม่สามารถชำระหนี้เงินกู้ได้ครบถ้วน และต้องเรียกชำระหนี้จากผู้ค้ำประกัน  

 โดยกองทุนผู้ค้ำประกัน จะมีรายได้ (ท่ีมาของเงินกองทุน) อยู่ 5 ประเภท ได้แก่     

1. เงินสมทบอุดหนุนจากสหกรณ์ 
2. เงินที่ได้รับจากการติดตามทวงหนี้จากสมาชิก 

3. เงินบริจาค 

4. ทุนประเดิมจากดอกเบี้ยกองทุนที่ได้รับจากบัญชีเงินฝากเพ่ือเป็นหลักประกัน ตามระเบียบว่าด้วยกองทุน
ช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2558 (เดิม) 
5.  เงินสมทบที่ได้รับจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 28  
 สหกรณ์ฯได้เริ่มเก็บเงินเข้ากองทุนฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา โดย   ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562     
กองทุนฯ มีเงินช่วยเหลือรวม 4,493,466.23บาท     

 ในรอบปีบัญชี 2562 มีผู้ค้ำประกันซึ่งรับภาระหนี้แทนผู้กู้ ที่ถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก ร้องขอ     
ความช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน จำนวนราย 25 ได้แก่  

 
ผู้กู้    ผู้ค้ำประกันรับภาระจ่าย

ชำระหนี้     
มูลหนี้คง  

ค้าง   
รายการชำระ   

ของผู้ค้ำ  
ประกัน   

กองทุนฯช่วยเหลือ   
ไม่เกิน 50% ของ  

หนี้คงค้าง    

หมายเหตุ   

1.นางสาวกาญจนา พิมพา   
เลีย  
เลขทะเบียนสมาชิก
012877     

1.นางสาวจริยา อินทร
กุญชร 
เลขทะเบียนสมาชิก 
014264     
 

0   22,803.32   
(ท้ังจำนวน)     

11,401.66     
 

ผู้ค้ำชำระท้ัง
จำนวน 

2.นายศิริ เสารี 
เลขทะเบียนสมาชิก 
012869     

14,176.32
  

4,507.00 
(4เดือน) 

4,507.00 
 

ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระ1,000/
เดือน (ต้น+
ดอก) 

2.นางสังวร ทองเจือ     
เลขทะเบียนสมาชิก
014668     

1.นางสาวนิศารัตน์ แป้น    
สุขา  
เลขทะเบียนสมาชิก014513     

0   9,518.82     4,759.41      
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สหกรณอ์อมทรพัยค์รสูมทุรปราการ จ�ากดั

ผู้กู้  ผู้ค้ำประกันรับภาระจ่าย
ชำระหนี้  

มูลหนี้คง 
ค้าง 

รายการชำระ 
ของผู้ค้ำ
ประกัน  

กองทุนฯช่วยเหลือ
ไม่เกิน 50%ของ 

หนี้คงค้าง  

หมายเหตุ 

3. นายอุดมศักดิ์ บุญยรัง
กาญจน์ 
เลขทะเบียนสมาชิก
011916 (ใช้หลักเกณฑ์การ
ช่วยเหลือตามระเบียบเดิม) 

1.นายสมบูรณ์ แสงทอง  
เลขทะเบียนสมาชิก011916   

0 47,772.00  
(10เดือน) 

25,839.50 ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระ800/เดือน 
(ต้น+ดอก) 
ภายหลังผู้ค้ำฯมี
ความประสงค์
จะขอปิดหนี้
ทั้งหมดร่วมกับ
กองทุน 

1.นางพนาวัลย์ สระแก้ว  
เลขทะเบียนสมาชิก011219  

46,724.00 8,800.00 
(11เดือน) 

8,800.00 ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระ800/เดือน 
(ต้น+ดอก) 

4.นางสาวนิชาภา สุคันธา
รุณ 
เลขทะเบียนสมาชิก
012889   
(ใช้หลักเกณฑ์การ
ช่วยเหลือตามระเบียบเดิม) 

1.นายสุวิสิทธิ์ รัตนสุข 
เลขทะเบียนสมาชิก 
014569    

0 1,635.68 
(ปิดหนี้หมด) 

817.84  

5.นางสาวมาลัยพร ทอง  
ประเสริฐ 
เลขทะเบียนสมาชิก
013570   
(ใช้หลักเกณฑ์การ
ช่วยเหลือตามระเบียบเดิม) 

1.นางสาวปริศนา ชินวงศ์  
เลขทะเบียนสมาชิก 
014849  

54,758.00 5,861.00 
(12เดือน) 

5,861.00 ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระ500/เดือน 
(ต้น+ดอก) 

6.นายธรรมรัตน์ บุญเรือง  
ศักดิ์ 
เลขทะเบียนสมาชิก
013574 (ใช้หลักเกณฑ์การ
ช่วยเหลือตามระเบียบเดิม) 

1.นางสุรีพร สุขม่วง 
เลขทะเบียนสมาชิก013892  

0 3,800.00 
(4เดือน) 

1,900.00  
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สหกรณอ์อมทรพัยค์รสูมทุรปราการ จ�ากดั

ผู้กู้  ผู้ค้ำประกันรับภาระจ่าย
ชำระหนี้  

มูลหนี้คง 
ค้าง 

รายการชำระ 
ของผู้ค้ำ
ประกัน  

กองทุนฯช่วยเหลือ
ไม่เกิน 50%ของ 

หนี้คงค้าง  

หมายเหตุ 

7.นางสาววารุณี ทัดเทียม 
เลขทะเบียนสมาชิก
013769 
(ใช้หลักเกณฑ์การ
ช่วยเหลือตามระเบียบเดิม) 

1.นางสาวปัทมพร แม่งมา 
เลขทะเบียนสมาชิก013798 

0 1,000.00 
(ปิดหนี้
ทั้งหมด) 

500 ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระ1,000/
เดือน (ต้น+
ดอก) 

8.นายยุทธนา สามงาม
จันทร์ 
เลขทะเบียนสมาชิก
012748 
(ใช้หลักเกณฑ์การ
ช่วยเหลือตามระเบียบเดิม) 

1.นางสาวศศิธร พฤกษเกิด 
เลขทะเบียนสมาชิก 

012749 

4,083.00 6,000.00 
(12เดือน) 

6,000.00 ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระคนละ
500/เดือน 
(ต้น+ดอก) รวม
เป็นเดือนละ
1,000บาท/
เดือน 

2.นายดิษฐพล จักรกฤษณ์
พิพัฒน์ 
เลขทะเบียนสมาชิก012406 

14,209.00 5,500.00 
(11เดือน) 

5,500.00 

9.นายอนุเทพ ขุนจันทร์ 
เลขทะเบียนสมาชิก
009142 
(ใช้หลักเกณฑ์การ
ช่วยเหลือตามระเบียบเดิม) 

1.นายกฤษณ กุลศรีรัตน์ 
เลขทะเบียนสมาชิก006125 
2.นายสุเมธ สงวนสุข 
เลขทะเบียนสมาชิก 
016817 
3.นายสมควร มั่นประเสิรฐ 
เลขทะเบียนสมาชิก 
006937 
4.นายชัฎชยุต บุตรผา 
เลขทะเบียนสมาชิก 
016816 

1,187,285.88 คนค้ำรับภาระ
หนี้คนละ

296,821.47 

296,821.47 กองทุนฯช่วย
ชำระหนี้ของผู้กู้
จำนวน 25% 

10.นางจงลักษณ์ พัชร
สาคร 
เลขทะเบียนสมาชิก
008092 
(ใช้หลักเกณฑ์การ
ช่วยเหลือตามระเบียบเดิม) 

1.นางสาวอุไร เรืองวานิช 
เลขทะเบียนสมาชิก010013 

0 323,900.00 200,000.00 กองทุนฯช่วย
ชำระหนี้ของผู้กู้
200,000.00 
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สหกรณอ์อมทรพัยค์รสูมทุรปราการ จ�ากดั

ผู้กู้  ผู้ค้ำประกันรับภาระจ่าย
ชำระหนี้  

มูลหนี้คง 
ค้าง 

รายการชำระ 
ของผู้ค้ำ
ประกัน  

กองทุนฯช่วยเหลือ
ไม่เกิน 50%ของ 

หนี้คงค้าง  

หมายเหตุ 

11.ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่ง
ฤทัย ชวนดี 
เลขทะเบียนสมาชิก
012894 

1.นายประยัติย์ ไชยรัมย์ 
เลขทะเบียนสมาชิก012776 

0 37,277.95 
(ชำระทั้ง
จำนวน) 

18,638.98 
 

 

12.นางสาวสิริรัตน์ วาระ
กิจ 
เลขทะเบียนสมาชิก
013098 

1.นางสาวพชรรัชต์ ยศ
คำแหง 
เลขทะเบียนสมาชิก 

011802 
 

0 17,000.82 
(ชำระทั้ง
จำนวน) 

8,500.41 ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระคนละ
1,000/เดือน 
(ต้น+ดอก) รวม
เป็นเดือนละ
2,000บาท/
เดือน 

2.นางสาวสุพัตรา ชุ่มคำ 
เลขทะเบียนสมาชิก 

014317 
 

1,247.81
  

8,000.00 
(8เดือน) 

8,000.00 

13.นางสาวเมทิกา คล่อง
ชัยภูมิ  
เลขทะเบียนสมาชิก
012750 

1.นางสาวนิภาวดี แก้วเพ็ชร 
เลขทะเบียนสมาชิก013152 

8,756.17 8,000.00 
(8เดือน) 

8,000.000 ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระ1,000/
เดือน (ต้น+
ดอก) 

2.นายพรมมาศ ช่วงโชติ 
เลขทะเบียนสมาชิก012966 

8,751.17 8,000.00 
(8เดือน) 

8,000.000 

14.นางสาวสิริรัตน์ กรุด
น้อย 
เลขทะเบียนสมาชิก
015571 

1.นายเอ๋ มุสิกุล 
เลขทะเบียนสมาชิก015146 

12,976.88 2,500.00 
(5เดือน) 

2,500.00 
 

ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระคนละ
500/เดือน 
(ต้น+ดอก) รวม
เป็นเดือนละ
1,000บาท/
เดือน 

2.นายเอกชัย ปั้นมณี 
เลขทะเบียนสมาชิก014846 

12,933.87 2,500.00 
(5เดือน) 

2,500.00 
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สหกรณอ์อมทรพัยค์รสูมทุรปราการ จ�ากดั

ผู้กู้  ผู้ค้ำประกันรับภาระจ่าย
ชำระหนี้  

มูลหนี้คง 
ค้าง 

รายการชำระ 
ของผู้ค้ำ
ประกัน  

กองทุนฯช่วยเหลือ
ไม่เกิน 50%ของ 

หนี้คงค้าง  

หมายเหตุ 

15.นางสาวชัชดาภรณ์ 
ปัญญาสูง 
เลขทะเบียนสมาชิ015021 

1.นางสาวครรไลลา 
เรี่ยวแรงไกรศร 
เลขทะเบียนสมาชิก015042 

0 7,899.83 
(3เดือน) 

3,949.91  

 2.นายนิรันดร์ คาโส 
เลขทะเบียนสมาชิก015041 

0 7,893.82 
(3เดือน) 

3,946.91  

 

   


