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Samutprakan Teacher Saving  and Credit Limited

• สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม
• สวัสดิการรักษาพยาบาล

ประชาสัมพันธ

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

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูฯ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสามัญ
อานตอหนา 2 และ 3 

สารจากบรรณาธิการ

ดร.สุชาติ ใจสถาน
กรรมการและเลขานกุารฝายสวสัดกิารและสารสนเทศ

 สมาชิกตนเดือน ม.ค. 63    9,359 คน
 เขาใหม                               52 คน
 สมาชิกลาออก                        9 คน
 ขาดสมาชิกภาพ                        -  คน
 รวมปลายเดือน ม.ค. 63     9,402 คน
 สมาชิกสมทบ          257 คน

ขอมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2563

ฐานะทางการเงิน ณ วันส้ินเดือนมกราคม 2563

ทุนเรือนหุน                3,180,378,176.86 บาท
ทุนสํารอง                         310,006,270.76 บาท
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน    250,000,000.00 บาท
รายได                              81,387,930.17 บาท
รายจาย                             40,897,502.56 บาท
กําไรสุทธิโดยประมาณ            40,490,427.61 บาท

คณะกรรมการตรวจประเมินสงเสริม
สหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล

 สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล จากสํานักงาน
สหกรณจังหวัดสมุทรปราการ ที่เขาตรวจประเมินสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563

• สวัสดิการชวยเหลืองานศพ บิดา มารดา คูสมรสและบุตรสมาชิก
• สวัสดิการทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

อานตอหนา 5 

อานตอหนา 6 

กระผมตองขออภัยในสารสัมพันธประจําเดือน
มกราคม 2563 ที่ผานมา ในขอบกพรองการจัดทํา
สารสัมพันธ เนื่องจากเปนความผิดพลาดที่เกิดจาก
การตรวจสอบขอมูลของฝายสวัสดิการและสารสนเทศ 
ตองขออภัยเปนอยางยิ่ง และสารสัมพันธฉบับนี้ 
กระผมอยากใหทุกทานไดรับทราบถึง ระเบียบเงินกู
สหกรณ ฯ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสามัญ

• ปรับเปลี่ยนเวลาทําการสหกรณฯ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 18.00 น.
อานตอหนา 4 

โดยในสวนของบทเฉพาะกาล ที่กรรมการชุดที่ 59/63 ไดมีมติใหใชเพื่อเปน
การชวยเหลือสมาชิกใหมีการปรับตัวในการกูเงินกับสหกรณฯ อยางคอยเปนคอยไป 
อีกทั้งสวัสดิการตางๆ ที่ทานมีสิทธิพึงจะไดรับ  
 โปรดติดตามไดในสารสัมพันธฉบับนี้



   จากรายละเอียดขางตน สมาชิกที่มีหนี้เงินกูคงคางกอนการประกาศใชระเบียบฯวาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2562 
            อาจเกิดความกังวลใจวาจะไมสามารถกูเงินสหกรณฯไดอีก เพราะเนื่องจากวงเงินกูเดิมที่คงคางอยูกับทางสหกรณเกินกวาสิทธิ์

ที่จะสามารถกูไดตามระเบียบปจจุบัน ดังนั้นเพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของมวลสมาชิก ทางคณะกรรมการดําเนินการ
จึงไดหาแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้นดังตอไปนี้2

  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 ใหกูไมเกิน 3,000,000 บาท
  กําหนดระยะเวลาสงคืนเงินกู ไมเกิน 180 งวด (กรณีใชบุคคลคํ้าประกันเพียงอยางเดียว) หรือสงคืนเงินกู ไมเกิน 300 งวด 
  (กรณีใชบุคคลคํ้าประกันรวมกับหลักทรัพย หรือหลักทรัพยเพียงอยางเดียว) แตทั้งนี้ ผูกู จะตองสงคืนเงินกูใหเสร็จสิ้นภายในอายุ
  ไมเกิน 75 ปบริบูรณ  (หากผูกูเปนลูกจางประจํา ไมมีเงินบําเหน็จรายเดือน จะตองสงคืนเงินกูใหเสร็จสิ้นภายในอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณ)
                    กูฉุกเฉินตองเปนสมาชิก 6 เดือน กูได 10 เทาของหุนแตไมเกิน 150,000 บาท

  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 
 เงื่อนไขเพิ่มเติม : 1) ผูกูตองเปดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยเพือ่เปนหลกัประกนัเงนิกูสามญัทัว่ไป ตามวงเงนิทีส่หกรณกาํหนด
             2) หามมิใหกูสามัญ และกูฉุกเฉินในเวลาเดียวกัน
            กูฉุกเฉินตองเปนสมาชิก 1 ป กูไดไมเกิน 80,000 บาทและไมเกินหุน+เงินฝาก

กลุ มขาราชการ

กลุ มครูเอกชน

ขาวดี !
  เนื่องจาก ณ ปจจุบัน ทางสหกรณฯไดมีการปรับเปลี่ยนระเบียบฯวาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2562 
ซึ่งประกาศใช 1 ธันวาคม 2562 เพื่อใหสอดคลองกับขอกฎหมายที่ทางภาครัฐไดเพิ่มมาตรการเขามาในการกํากับดูแลใหสหกรณฯปฏิบัติ
ตามนั้น ซึ่งรายละเอียดการกูเงินประเภทตางๆ มีดังตอไปนี้

สมาชิกกลุมครูอัตราจาง  ตองเปนสมาชิก 3 ปขึ้นไป ใหกูสามัญทั่วไปไดไมเกิน 3 เทาของเงินไดรายเดือน หรือเปนสมาชิก 1 ป 
แตคนคํ้าเปนขาราชการ 1 คน จะกูได 5 เทาของเงินเดือน 
 กําหนดระยะเวลาสงคืนเงินกู ไมเกิน 36 งวด (สําหรับครูอัตราจางที่ทําสัญญาจางกับหนวยงานราชการตนสังกัด)  
หรือสงคืนเงินกูไมเกินระยะเวลาทีก่ําหนดตามสัญญาจาง  (สําหรับครูอัตราจางที่ทําสัญญาจางกับสถานศึกษา)
 เงื่อนไขเพิ่มเติม : 1) ผูกูตองเปดบัญชเีงนิฝากออมทรพัยเพือ่เปนหลกัประกนัเงนิกูสามญัทัว่ไป ตามวงเงนิทีส่หกรณกาํหนด
   2) หามมิใหกูสามัญ และกูฉุกเฉินในเวลาเดียวกัน
            กูฉุกเฉินตองเปนสมาชิก1ป กูไดไมเกิน 40,000 บาทและไมเกินหุน+เงินฝาก

กลุ มครูอัตราจาง/พนักงานราชการ

เงินกูสามัญเพื่อการรวมหนี้
 ตองเปนสมาชิกติดตอกันมาแลวตั้งแต 10 ปขึ้นไปกูได 100 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 5,000,000 บาท 
เงื่อนไขเปนไปตามที่สหกรณฯกําหนด

ระเบียบสหกรณ ฯ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสามัญ



ศาลปกครองกลาง      สั่ง     ศึกษาธิการควบคุมการหักเงินครู
          ใชหนี้เงินกูตองมีเงินเดือนเหลือไมนอยกวา 30% 

 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เฉพาะกรณีทําสัญญากูโดยตรง ณ สํานักงานสหกรณฯ สําหรับผูกูรายเกากอนการประกาศใชระเบียบนี้ หากขอกูเงิน
แลวไดวงเงินกูตํ่ากวาเงินกูตามสัญญาเดิม หรือมีภาระหนักในการสงคืนเงินงวดชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นภายใน 12 งวด ใหสหกรณผอนปรนหลัก
เกณฑการใหกูได ดังนี้
 1 ใหสมาชิกกูรีไฟแนนทไดในวงเงินกูตามสัญญาเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเดิมที่มีอยู ณ ขณะยื่นกูรีไฟแนนท แตทั้งนี้เงินคงเหลือหลังหัก
ชําระหนี้เงินกูแลว ตองไมนอยกวารอยละ 5 ของเงินไดรายเดือน
 2 การสงเงินงวดชําระหนี้ ใหพิจารณาผอนผันโดยใชเกณฑอางอิง ดังนี้
  (1) กูครั้งใหม ครั้งที่ 1 (รีไฟแนนท) ใหสงคืนเงินกูภายในระยะเวลาไมเกิน 20 งวด 
  (2) กูครั้งใหม ครั้งที่ 2 (รีไฟแนนท) ใหสงคืนเงินกูภายในระยะเวลาไมเกิน 16 งวด 
  (3) กูครั้งใหม ครั้งที่ 3 (รีไฟแนนท) ใหสงคืนเงินกูภายในระยะเวลาไมเกิน 12 งวด 

ประกาศ ณ วันที่  12 กุมภาพันธ   พ.ศ. 2563  คณะกรรมการชุดที่ 59/63 

 เงินกูสามัญทั่วไป หรือเงินกูสามัญเพื่อการรวมหนี้ หากผูกูมีเงินไดรายเดือนคงเหลือหลังหักชําระหนี้เงินกูทุกประเภทแลวตํ่ากวา
รอยละ 30 ใหพิจารณาผอนผันใชเกณฑอางอิง ดังนี้
 กูครั้งใหมครั้งที่ 1 (รีไฟแนนท)   ผูกูตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือหลังหักชําระหนี้เงินกูทุกประเภทแลวไมตํ่ากวารอยละ 5
 กูครั้งใหมครั้งที่ 2 (รีไฟแนนท)   ผูกูตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือหลังหักชําระหนี้เงินกูทุกประเภทแลวไมตํ่ากวารอยละ 10
 กูครั้งใหมครั้งที่ 3 (รีไฟแนนท)   ผูกูตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือหลังหักชําระหนี้เงินกูทุกประเภทแลวไมตํ่ากวารอยละ 15
 กูครั้งใหมครั้งที่ 4 (รีไฟแนนท)   ผูกูตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือหลังหักชําระหนี้เงินกูทุกประเภทแลวไมตํ่ากวารอยละ 20
 กูครั้งใหมครั้งที่ 5 (รีไฟแนนท)   ผูกูตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือหลังหักชําระหนี้เงินกูทุกประเภทแลวไมตํ่ากวารอยละ 25
 กูครั้งใหมครั้งที่ 6 (รีไฟแนนท)   ผูกูตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือหลังหักชําระหนี้เงินกูทุกประเภทแลวไมตํ่ากวารอยละ 30
ทั้งนี้ในการกูรีไฟแนนทครั้งแรกตามระเบียบนี้  ผูกูจะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือหลังหักชําระหนี้เงินกูเทากับการกูเงินครั้งสุดทายกอน
ทําการรีไฟแนนท แตตองไมนอยกวารอยละ 5 และในการกูรีไฟแนนทครั้งตอไปจะตองมีเงินเหลือหลังหักชําระหนี้เงินกูมากกวาเงินคงเหลือ
หลังหักชําระหนี้เงินกูครั้งสุดทายกอนทําการกูรีไฟแนนท
  การกูรีไฟแนนทสําหรับสมาชิกผูกูรายเกากอนการประกาศใชระเบียบนี้ใหกูรีไฟแนนทได  ในวงเงินกูยืมตามสัญญาเงินกูสามัญเดิมที่มีอยู 
ณ ขณะยื่นกูรีไฟแนนท แตทั้งนี้เงินคงเหลือหลังหักชําระหนี้เงินกูตองเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด และการสงเงินงวดชําระหนี้นั้นผูกู
จะตองมีระยะเวลาการผอนชําระหนี้เงินกูเทากับการกูเงินครั้งสุดทายกอนทําการรีไฟแนนท และในการกูรีไฟแนนทครั้งตอไปจะตองมีระยะ
เวลาการผอนชําระหนี้เงินกูนอยกวาการกูเงินครั้งสุดทายกอนทําการรีไฟแนนทไมนอยกวา 12 เดือน ทั้งนี้ตองอายุไมเกิน 75 ปบริบูรณ

ระเบียบสหกรณ ฯ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสามัญ

3

(ท้ังนี้ บทเฉพาะกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลง และสิ้นสุดลงเพื่อใหเปนไปตามระเบียบสหกรณฯ หรือกฏหมายมีผลบังคับใช) 

ตั้งแตเดือนมีนาคม 2563เปนตนไป ทางหนวยงานตนสังกัด จะใชหลักเกณฑการหักเงินเดือนของสมาชิกเพื่อชําระหนี้ใหสหกรณตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงินเดือนเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการ

และสหกรณ พ.ศ.2551

ปรับแกไขเพิ่มเติมระเบียบฯ สิทธิ์คนคํ้าประกันเงินกู คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 

มติเห็นชอบใหปรับแกมีผลบังคับใช ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 

การใหสิทธิ์สมาชิกคํ้าประกันเงินกูสามัญทั่วไป หากผูกูประสงคกูครั้งใหม (รีไฟแนนท)

ผูกูสามารถจัดหาผูคํ้าประกันเงินกูตามสัญญาเงินกูเดิมที่มีอยู ณ ขณะยื่นกูรีไฟแนนทแตทั้งนี้จะตองอยูภายใตเงื่อนไขระเบียบ ขอ 21.5 

แตหากผูกูมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงผูคํ้าประกัน ผูคํ้าประกันรายใหมที่เขาคํ้าประกันจะตองคํานวณสิทธิ์การคํ้าประกันเงินกู

ภายใตระเบียบเงินกูนี้

  (สําหรับสมาชิกที่เงินเดือนเหลือตํ่ากวา 30% นั้นใหมาติดตอสหกรณฯ)

สิทธิ์คนคํ้าประกันเงินกู 
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สหกรณฯ ไดปรับเปลี่ยนเวลาการใหบริการแกสมาชิก เพื่ออํานวยความสะดวกใหสมาชิก โดยขยายเวลาการใหบริการแกสมาชกิ

ในชวงเย็นออกไปไดถึงเวลา 18.00 น. เริ่มใหบริการในวันที่ 1 มีนาคม 2563 นี้เปนตนไป

         สํานักงานใหญ 08.30 - 18.00 น.
                                               ธุรกรรมทางการเงิน 08.30 น. – 17.00 น.

                                                                ศูนยบริการสหกรณฯ 08.30 - 18.00 น.
                      ธุรกรรมทางการเงิน 08.30 น. – 16.00 น.

คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 มติเห็นชอบใหปรับ 

ขยายเวลาในการรับจายเงินของสํานักงานใหญสหกรณฯ จากเดิม 15.00 น. เปน 17.00 น. ขยายเวลา

ในการรับจายเงินของศูนยบริการสมาชิก จากเดิม 14.00 น. เปน 16.00 น.

    วันจันทร – วันศุกร  08.30 น. – 18.00 น.
เวลาทําการใหม !

         สํานักงานใหญ 08.30 - 18.00 น.
                                               

                                                                

                      ธุรกรรมทางการเงิน 08.30 น. – 16.00 น

         ทานสามารถโอนเงินจากบัญชีสหกรณ ในระบบตูเอทีเอ็มไดสูงสุด 

200,000 บาท/วัน คาบริการโอนเงินครั้งละ 8 บาท โดยหักจากบัญชีกรุงไทย เมื่อเขาเมนู

สหกรณออมทรัพย ที่ตูเอทีเอ็มกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

รูหรือไม

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 

โทรศัพท : 0-2384-2493 โทรสาร : 0-2384-2495

โทรติดตอ ATM : 0-2756-3995 ตอ 14

มือถือ : 086-376-4712 หรือ 0-2384-2493 ตอ 11 (การเงิน) 

มือถือ : 087-681-0220 หรือ 0-2384-2493 ตอ 19,13 (สินเชื่อ)

มือถือ : 094-481-2660 (ทั่วไป) 

โทรศัพท : 0-2384-2493 ตอ 10 (สวัสดิการ/สมัครใหม/โอนยาย)

ศูนยบริการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

โครงการบิสซิเนสทาวน แอดซิตี้พารค บางเสาธง

โทรศัพท : 0-2050-4360

โทรสาร : 0-2050-4361

มือถือ : 086-376-4514 (ศูนยบริการ)



สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหครู

สมุทรปราการ จํากัด

 ประเภทสมาชิก จํานวน(ราย)

สมาชิกสามัญ 2,457

สมาชิกสมทบ 67

 รวม 2,524

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
       กระผมนายณรงค สิงหศิฬ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ขณะนีส้มาคม              
มสีมาชกิจํานวน 2,524 คน สมาคมฯถือวาเปนสวัสดิการหนึ่งของสหกรณฯเพื่อชวยเหลือเพื่อนสมาชิกดวยกัน                

เรียนเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2562

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณฯ 
ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย 

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันศุกรที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.
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สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 

โทรศัพท : 0-2384-2493 โทรสาร : 0-2384-2495

โทรติดตอ ATM : 0-2756-3995 ตอ 14

มือถือ : 086-376-4712 หรือ 0-2384-2493 ตอ 11 (การเงิน) 

มือถือ : 087-681-0220 หรือ 0-2384-2493 ตอ 19,13 (สินเชื่อ)

มือถือ : 094-481-2660 (ทั่วไป) 

โทรศัพท : 0-2384-2493 ตอ 10 (สวัสดิการ/สมัครใหม/โอนยาย)



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

    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   

สง่เสรมิการออม   เพยีบพรอ้มบรกิาร  บรหิารโปร่งใส


