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Samutprakan Teacher Saving  and Credit Limited

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

ตรวจสอบสิทธ์ิค้ําประกันชองทางออนไลน และโทรศัพทไดแลววันน้ีตรวจสอบสิทธ์ิค้ําประกันชองทางออนไลน และโทรศัพทไดแลววันน้ี

สารจากบรรณาธิการ

ดร.สุชาติ ใจสถาน
กรรมการและเลขานุการฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

 สมาชิกตนเดือน เม.ย. 63    9,424 คน
 เขาใหม                               13 คน
 สมาชิกลาออก                       42 คน
 ขาดสมาชิกภาพ                        -  คน
 รวมปลายเดือน เม.ย. 63    9,395 คน
 สมาชิกสมทบ          261 คน

ขอมูล ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563

ฐานะทางการเงิน ณ วันสิ้นเดือนเมษายน 2563

ทุนเรือนหุน                 3,204,128,238.12 
ทุนสํารอง                          310,006,270.76
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน       50,000,000.00
รายได                             198,547,363.48
รายจาย                             64,630,643.87
กําไรสุทธิโดยประมาณ           133,916,719.61

• อานตอหนา 3

• อานตอหนา 3

เง่ือนไขถอนเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย (เลมน้ําเงิน)เง่ือนไขถอนเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย (เลมน้ําเงิน)

เง่ือนไขถอนเงินบัญชีเง่ือนไขถอนเงินบัญชีเงินฝากเพ่ือเงินฝากเพ่ือหลักประกันเงินกูหลักประกันเงินกู

• อานตอหนา 3

เร่ืองแจงจากคณะกรรมการฝายการเงินและสินเช่ือเร่ืองแจงจากคณะกรรมการฝายการเงินและสินเช่ือ

เซ็นเอกสารสัญญากูท่ีบานของทานไดแลววันน้ี ไมตองเดินทางเซ็นเอกสารสัญญากูท่ีบานของทานไดแลววันน้ี ไมตองเดินทาง
มาท่ีสหกรณฯ เน่ืองจากสถานการณการแพรเช้ือไวรัส Covid - 19 มาท่ีสหกรณฯ เน่ืองจากสถานการณการแพรเช้ือไวรัส Covid - 19 
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1 ประชาสัมพันธประชาสัมพันธ

สารสัมพันธฉบับน้ี เปนฉบับท่ี 5
ของคณะกรรมการชุดท่ี 59/2563 เน้ือหาสาระ 
ประกอบดวยการดําเนินการ และมาตรการ
เพ่ือชวยหลือสมาชิกในชวงการแพรระบาด
ของไวรัส COVID-19 เร่ืองแจงจากคณะ
กรรมการฝายการเงินและสินเช่ือ เง่ือนไข
การถอนบัญชีเงินฝากของสมาชิก

การถอนบัญชีเงินฝากของสมาชิก กิจกรรมของสหกรณฯ เพ่ือสนับสนุน
การทํางานของบุคลากรทางการแพทย และสวัสดิการสําหรับสมาชิก
ผูเสียชีวิต
      สมาชิกสามารถศึกษาขอมูลรายละเอียดจากสารสัมพันธฉบับน้ีไดครับ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

• อานตอหนา 2

• อานตอหนา 2



ประธานกรรมการ
ฝายการเงินและสินเช่ือ

นายชาญสินธุ กิจแสงทอง นายกําจัด  สุวรรณปาล
กรรมการและเลขานุการ
ฝายการเงินและสินเช่ือ

นางสาวนวลอนงค  วงษเพ็ชร

2

เร่ืองแจงจากคณะกรรมการฝายการเงินและสินเช่ืเร่ืองแจงจากคณะกรรมการฝายการเงินและสินเช่ืออ

เง่ือนไขและวิธีการคํานวณ เพ่ือถอนเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย (เลมน้ําเงิน) เพ่ือค้ําประกันเงินกูเง่ือนไขและวิธีการคํานวณ เพ่ือถอนเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย (เลมน้ําเงิน) เพ่ือค้ําประกันเงินกู

 กรณีท่ี 2 มีอ่ืนๆ นอกเหนือจากกูสามัญ
  เชน กูฉุกเฉินปกติเคานเตอร และกูสามัญเพ่ือเสริมสภาพคลอง Covid - 19
( AA  นอยกวา ยอดหน้ีคงเหลือกูสามัญเพ่ือเสริมสภาพคลอง Covid - 19 รวมกับยอดหน้ีคงเหลือกูฉุกเฉินปกติเคานเตอร)  = ไมสามารถถอนได
  ตย.  = 22,000 < (100,000 + 70,000)  = ไมสามารถถอนได
( AA  มากกวา ยอดหน้ีคงเหลือกูฉุกเฉินปกติเคานเตอร )
  ตย.  = 22,000 > 15,000    = ยอดเงินท่ีถอนได 7,000 บาท  
( AA  นอยกวา ยอดอนุมัติเงินกูฉุกเฉินATMเต็มจํานวน เชน อนุมัติ150,000 กดใชไป 50,000 ใหนํายอด 150,000 ในการคํานวณ)  
  ตย.  = 22,000 < 150,000   = ไมสามารถถอนได

สมาชิกตองไมมียอดคางชําระกับสหกรณฯ และตองมีระยะเวลาหลังวันท่ีสัญญากูน้ันมาแลวอยางนอย 1 ป
นับจากวันท่ีส่ังจายเงินกู ตรวจสอบไดท่ีแอปพลิเคช่ันของสหกรณฯ

เง่ือนไขเพ่ิมเติมในการถอนหลักประกันคืนเง่ือนไขเพ่ิมเติมในการถอนหลักประกันคืน
- หากสมาชิกชําระหน้ีหมดกอนตามสัญญาท่ีกําหนดไว สามารถยื่นความจํานงปดบัญชีขอเงินคืนไดทันที
- มีหุน ครบ 20% หรือหุนรวมเงินฝาก บัญชีเงินฝากออมทรัพย (เลมน้ําเงิน) เพ่ือค้ําประกันเงินกู ครบ 20% ของยอดหน้ีเงินกูคงเหลือ
- ยอดเงินท่ีถอนไดตองมีนอยกวาเงินฝากในบัญชี 00169XXXXXX (ท้ังน้ีการแจงถอนตองผานการรับรองจากเจาหนาท่ีสินเช่ือ)

กรรมการฝายการเงินและสินเช่ือ

 กรณีท่ี 1 มีกูสามัญสัญญาเดียว 
( ยอดหน้ีคงเหลือกูสามัญ X 20% ) - ( จํานวนหุนสะสม + เงินฝากในบัญชี 00169XXXXXX ) = A A    
ตย.  =  (940,000 X 20%) - (20,000 + 190,000) ยอดเงินท่ีถอนได 22,000 บาท  

บัญชีเงินฝากออมทรัพย (เลมน้ําเงิน) เพ่ือค้ําประกันเงินกู คือ เลขบัญชี 00169บัญชีเงินฝากออมทรัพย (เลมน้ําเงิน) เพ่ือค้ําประกันเงินกู คือ เลขบัญชี 00169XXXXXXXXXXXX 

สารสัมพันธประจําเดือนพฤษภาคม 2563 ฉบับน้ี เปนโอกาสอันดี คณะกรรมการฝายการเงินและสินเช่ือสหกรณออมทรัพยครู

สมุทรปราการ ไดมีโอกาสพบปะทานสมาชิก โดยแจงขาวดีจากมติคณะกรรมการ ชุด 59/2563 ปลดล็อคการกูสามัญเพ่ือเสริมสภาพคลอง

Covid - 19 เงินเดือนเหลือต่ํากวา 30 % เร่ิม 1 พ.ค. - 30 พ.ย. 63 เหลือหลังคํานวณยอดกูแลว ไมนอยกวา 1,000 บาท เร่ิม 1 พ.ค. 

- 30 พ.ย. 63 กรณีไมมีตนสังกัดหักสงใหสหกรณฯ ใช Statement กับสลิปเงินเดือนท่ีหักจายจากบัญชีกรุงไทย ประกอบการเสนอให

กรรมการพิจารณารวมกับคําขอกูของทานได ผูค้ําสามารถตรวจสอบสิทธ์ิการค้ําประกันไดแลวทางโทรศัพทและ 5 มาตรการชวยเหลือ

สมาชิกจากสถานการณโรค Covid-19 ลดอัตราดอกเบ้ียเงินกูทันที เร่ิม1 พ.ค. 63 น้ี รอยละ 0.25 ตอป สงผลใหเกิดประโยชนแกพ่ีนอง

สมาชิกท่ีไดรับความเดือดรอนจากปญหาวิกฤตน้ีเพ่ือสรางรอยยิ้มใหกับพ่ีนองเราในชวงสถานการณ Covid - 19 

ขอใหสมาชิกทุกทานเช่ือม่ันในคณะกรรมการ ชุดท่ี 59/2563 เราจะสรางรอยยิ้มและความม่ันคงใหกับองคกร ขอใหทุกทาน

มีความสุข สุขภาพแข็งแรง และมีจิตใจท่ีแจมใสตลอดไป

ประธานกรรมการฝายการเงินและสินเช่ือ
นายชาญสินธุ กิจแสงทอง
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เง่ือนไข การถอนเงินบัญชีเงินฝากเพ่ือหลักประกันเงินกูเง่ือนไข การถอนเงินบัญชีเงินฝากเพ่ือหลักประกันเงินกู

เง่ือนไขเพ่ิมเติมในการถอนหลักประกันคืนเง่ือนไขเพ่ิมเติมในการถอนหลักประกันคืน
- หากสมาชิกชําระหน้ีหมดกอนตามสัญญาท่ีกําหนดไว สามารถยื่นความจํานงปดบัญชีขอเงินคืนไดทันที
- มีหุน ครบ 20% หรือหุนรวมเงินฝาก บัญชีเงินฝากออมทรัพย (เลมน้ําเงิน) เพ่ือค้ําประกันเงินกู ครบ 20% ของยอดหน้ีเงินกูคงเหลือ
- ยอดเงินท่ีถอนไดตองมีนอยกวาเงินฝากในบัญชี 00169XXXXXX (ท้ังน้ีการแจงถอนตองผานการรับรองจากเจาหนาท่ีสินเช่ือ)

บัญชีเงินฝากเพ่ือหลักประกันเงินกูฉุกเฉิน คือ เลขบัญชี 00126XXXXX จะถอนหรือปดบัญชีไดก็ตอเม่ือมีหลักประกัน ดังน้ี
 - หมดหน้ีสัญญาน้ันๆ กับสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
บัญชีเงินฝากเพ่ือหลักประกันเงินกูสามัญ คือ เลขบัญชี 00127XXXXX จะถอนหรือปดบัญชีไดก็ตอเม่ือมีหลักประกัน ดังน้ี
 - หมดหน้ีสัญญาน้ันๆ กับสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
 - ผูค้ําประกันสัญญาน้ันๆ ครบตามหลักเกณฑ และเงินเดือนเหลือถึง 30%
บัญชีเงินฝากเพ่ือหลักประกันเงินกูรวมหน้ี  คือ เลขบัญชี 00128XXXXX จะถอนหรือปดบัญชีไดก็ตอเม่ือมีหลักประกัน ดังน้ี
 - หน้ีลดลงต่ํากวา 3 ลานบาท และทําสัญญากูใหเปนสัญญากูสามัญตามหลักเกณฑปกติ โดยผูค้ําประกันในสัญญาครบ
ตามหลักเกณฑ และเงินเดือนเหลือถึง 30%

มาตรการใหบริการสมาชิกชวงการแพรระบาดเช้ือไวรัส Covid - 19 

เร่ิมต้ังแต 1 พ.ค. 63 เปนตนไป จนกวาสถานการณจะคล่ีคลาย

ตรวจสอบสิทธ์ิค้ําประกัน ไดแลวทางโทรศัพท ไลน ตรวจสอบสิทธ์ิค้ําประกัน ไดแลวทางโทรศัพท ไลน และและเฟสบุคสหกรณเฟสบุคสหกรณ
ต้ังแต 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. น้ี เทาน้ัน (ผูค้ําประกันตรวจสอบดวยตนเอง)ต้ังแต 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. น้ี เทาน้ัน (ผูค้ําประกันตรวจสอบดวยตนเอง)

สมาชิกย่ืนคําขอกูสามัญเพ่ือเสริมสภาพคลอง Covid – 19 สมาชิกย่ืนคําขอกูสามัญเพ่ือเสริมสภาพคลอง Covid – 19 
กลุมท่ี 1. มากกวา 30% 2. ต่ํากวา 30% (สงทางออนไลนและสงดวยตนเอง)กลุมท่ี 1. มากกวา 30% 2. ต่ํากวา 30% (สงทางออนไลนและสงดวยตนเอง) 

กรุณารอการติดตอกลับจากสหกรณฯ ชองทาง SMS / อีเมลล / โทรศัพท ท่ีทานไดแจงไวกับสหกรณฯกรุณารอการติดตอกลับจากสหกรณฯ ชองทาง SMS / อีเมลล / โทรศัพท ท่ีทานไดแจงไวกับสหกรณฯ

(กลุม (กลุม ต่ํากวา 30 ตองเขาประชุมพรอมกันตามรอบการสง เพ่ือต่ํากวา 30 ตองเขาประชุมพรอมกันตามรอบการสง เพ่ือพิจารณาจากกรรมการ ซ่ึงการประชุมเงินกูโควิด-19 มีทุกสัปดาห) พิจารณาจากกรรมการ ซ่ึงการประชุมเงินกูโควิด-19 มีทุกสัปดาห) 

หมายเหตุ : สําหรับสมาชิกท่ี statement ติดลบ จะตองรอเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร และนําเขาท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาหมายเหตุ : สําหรับสมาชิกท่ี statement ติดลบ จะตองรอเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร และนําเขาท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา

ผูค้ําประกัน แจงช่ือ เลขสมาชิก ตอบคําถามเบ้ืองตนเพ่ือยืนยันตัวตน กูสามัญไปยอดเทาไหร วันท่ีเทาไหร คนค้ําก่ีคน ช่ืออะไรบาง ถายรูป

หนาบัตรประชาชนยืนยันตัวตน (ปกปดเลขบัตรไดบางสวน) หรือโทร 0-2384-2493-4 , 0-2756-3995 , 0-2288-0904  ตอ 15,16,17,14

การกูทุกประเภท สหกรณฯ อนุโลมใหนําสัญญากูไมตองลงนามท่ีสหกรณฯ ได
โดยไมตองเดินทางมาท่ีสหกรณฯ จนถึง 30 มิ.ย. 63 (ยกเวนการกูสามัญเพ่ือเสริมสภาพคลอง 

Covid-19) อนุโลมใหถึง 30 พ.ย. 63) และสมาชิกจัดสงสัญญาฉบับจริงกลับมาท่ีสหกรณฯ 
ทางไปรษณียหรือกลองรับเอกสารหนาสหกรณฯ

            งดทําธุรกรรมเงินสดกับสหกรณฯ

บริการ ฝาก - ถอน โดยไมตองมาท่ีสหกรณฯ แจงขอมูลไดท่ี 

1. โทร 02 288 0904 , 02 756 3995 , 02 384 2493 ตอ 10 , 11 ,12

            บริการเงินกูโดยไมตองมาท่ีสหกรณ

สงคําขอกูเพ่ือพิจารณาเบ้ืองตน 

1. โทร 02 288 0904 , 02 756 3995 , 02 384 2493 ตอ 14 , 15 , 16 ,17

หรือ ย่ืนเอกสารคําขอกู และแจงฝาก - ถอน ชองทางออนไลน

1. Lineofficial id : @spktc 

2. Facebook : สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด



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.น.ส.วรรณผกานต   บุบผาสุวรรณ  6.น.ส.เพ็ญนภา   ทุมมี

ชําระคาบริการเปนเงินเชื่อ

ใบอนุญาตพิเศษที่ 63/2561

ที่ทําการไปรษณียสมุทรปราการ

    สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สํานักงานใหญ) โทร. 02 384 2493-4 โทรสาร. 02 384 2495    สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สํานักงานใหญ) โทร. 02 384 2493-4 โทรสาร. 02 384 2495
        ศูนยบริการสหกรณ ณ โครงการบิสซีเนสทาวน แอดซิตี้พารค มือถือ 086-376-4514 โทรสาร 02 050 4361  ศูนยบริการสหกรณ ณ โครงการบิสซีเนสทาวน แอดซิตี้พารค มือถือ 086-376-4514 โทรสาร 02 050 4361
       เลขที่  23 / 17-20 ถนนสุขุมวิท  ตําบลปากนํ้า  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 10270เลขที่  23 / 17-20 ถนนสุขุมวิท  ตําบลปากนํ้า  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 10270
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สง่เสรมิการออมสง่เสรมิการออม      เพยีบพรอ้มบรกิารเพยีบพรอ้มบรกิาร    บรหิารโปร่งใสบรหิารโปร่งใส

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
                       กระผมนายณรงค สิงหศิฬ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
ขณะน้ีสมาคม มีสมาชิกจํานวน 2,508 คน แบงออกเปน สมาชิกสามัญจํานวน 2,438 คน และสมาชิกสมทบจํานวน 70 คน
สมาคมฯถือวาเปนสวัสดิการหน่ึงของสหกรณฯเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกดวยกัน ในชวงเดือนพฤษภาคม 2563 ไมมีผูเสียชีวิต 
(ขอมูล ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม 2563) 

สหกรณฯ มอบเงินสวัสดิการของสหกรณฯ ให แกสมาชิกผู เสียชีวิต 

สหกรณฯ รวมบริจาคเพ่ือสนับสนุนการทํางาน ใหผานพนวิกฤตไวรัสโควิด-19

      สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด นําโดย คณะกรรมการสหกรณ

ออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด และผูจัดการสหกรณ บริจาคเงินจํานวน 10,000 บาท

และหนากากผา จํานวน 200 ช้ิน ใหแก โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพ่ือสนับสนุน

การทํางาน และเปนขวัญกําลังใจใหผานพนวิกฤตไวรัสโควิด-19 รวมกัน

      นายอิทธิพัทธ  ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณฯ

เขารวมบําเพ็ญกุศลใหแก ผูเสียชีวิต นางราตรี คํากิติ เพ่ือแสดงความเสียใจและมอบ

เงินสวัสดิการ จํานวน  100,000 บาท  และคาปลงศพ  จํานวน 13,000 บาท  ใหแก

ครอบครัวคํากิติ


