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คณะกรรมการดาํเนินงานชุดท่ี 59 ประจาํปี 2563 ขอเสนอผลการดาํเนินงานของสหกรณ์

ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จํากัด ซ่ึงมีระยะเวลาดําเนินการ ตั้ งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 

พฤศจิกายน 2563 ให้สมาชิกทราบ ดงัต่อไปน้ี  
 

1. รายงานกิจการทั่วไป 
 

สห ก รณ์ อ อมท รัพ ย์ค รูส มุ ท รป ราการ จํากัด  ได้จด ท ะเบี ยน ก่ อตั้ งค รั้ งแรกต าม

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2505 และได้เร่ิมประกอบธุรกิจตั้ งแต่วนัท่ี 29 

มิถุนายน 2505 นบัถึงปัจจุบนัเป็นเวลา 58 ปีเศษ 

  สหกรณ์บริหารงานโดยคณะกรรมการดาํเนินการท่ีได้รับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่สามญั

ประจาํปี มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 2 ปีตามกฎหมาย ซ่ึงสหกรณ์ออมทรัพยมี์หลกัสําคญัเพ่ือส่งเสริมการออม

ท่ีมีลกัษณะเป็นการลงทุนร่วมกัน และช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีความจาํเป็น สหกรณ์จึงเป็นแหล่งเงินทุนของ

มวลสมาชิกและสถาบนัทางการเงินท่ีดาํเนินการทางธุรกิจกบัสหกรณ์ และสวสัดิการต่างๆ 

  ใน รอบ ปี 2563  ณ  วัน ท่ี  30 พ ฤศจิกายน 2563  สห กรณ์ มี ทุน ดําเนิน งานจําน วน  

8,348,102,848.54 บาท มีทุนเรือนหุ้น 3,268,701,069.11 บาท มีเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อ่ืน  

4,493,434,592.09 บาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อน 122,168,976.71 บาท และมีกาํไรสุทธิ  224,151,340.30 บาท 

ทั้งน้ีเกิดขึ้นจากคณะกรรมการและฝ่ายจดัการไดร่้วมกันปฏิบตัิงานดว้ยความอุตสาหะ ซ่ือสัตย ์สุจริต การ

ดาํเนินงานจึงบรรลุเป้าหมาย มีผลงานเป็นท่ีประจกัษ ์ประสบผลสําเร็จ สร้างประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก 
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2. ข้อมูลจํานวนสมาชิก ปี 2563 เปรียบเทยีบกับปีทีผ่่านมา
ข้อมูลจํานวนสมาชิก ปี 2563 (คน) ปี 2562 (คน) เพิม่ขึน้ (ลดลง)

จํานวนสมาชิก ณ วนัต้นปี
 - สมาชิกสามญั 9,359 8,983 376
 - สมาชิกสมทบ 257 239 18
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี

 - สมาชิกสามญั 504 737 -233
 - สมาชิกสมทบ 16 26 -10
สมาชิกลาออกและโอนไประหว่างปี

 - สมาชิกสามญั 313 332 -19
 - สมาชิกสมทบ 6 8 -2
สมาชิกเสียชีวติระหว่างปี

 - สมาชิกสามญั 36 29 7
 - สมาชิกสมทบ - - -
จํานวนสมาชิก ณ วนัส้ินปี
 - สมาชิกสามญั 9,514 9,359 155
 - สมาชิกสมทบ 267 257 10
สมาชิก (สามัญ) เป็นหนี้ 6,086 7,820 -1,734
สมาชิก (สามัญ) ไม่เป็นหนี้ 3,428 1,539 1,889
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รายการ ปี 2563 ปี 2562 เพิ�ม /ลด

สินทรัพย์รวม 8,348,102,848.54          8,612,232,995.55         (264,130,147.01)     

ทุนเรือนหุ้น 3,268,701,069.11          3,170,333,981.85         98,367,087.26        

ทุนสํารอง 310,006,270.76             289,018,641.68            20,987,629.08        

ทุนสะสมตามข้อบังคับ 30,961,386.33               39,985,678.33              (9,024,292.00)         

เงินรับฝากจากสมาชิก 4,307,627,383.28          4,030,347,062.41         277,280,320.87      

เงินรับฝากจากโรงเรียน 40,732,691.09               41,930,128.03              (1,197,436.94)         

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื�น 145,074,517.72             543,326,378.36            (398,251,860.64)     

เงินให้กู้ฉุกเฉินคงเหลือ ณ วันที�สิ�นปี 105,766,913.75             148,078,129.84            (42,311,216.09)       

เงินให้กู้สามัญคงเหลือ ณ วันที�สิ�นปี 7,445,540,933.48          7,538,569,813.89         (93,028,880.41)       

เงินให้กู้พิเศษคงเหลือ ณ วันที�สิ�นปี 650,930,586.91             677,424,492.00            (26,493,905.09)       

เงินกู้ยืมภายนอก -                                 250,000,000.00            (250,000,000.00)     

ทุนดําเนินงานทั�งสิ�น 8,348,102,848.54          8,612,232,995.55         (264,130,147.01)     

รายได้ 465,473,608.91             461,022,183.42            4,451,425.49          

รายจ่าย 241,322,268.61             251,191,342.92            (9,869,074.31)         

กําไรสุทธิ 224,151,340.30             209,830,840.50            14,320,499.80        

3. ผลการดําเนินงานปี 2563 เปรียบเทียบกับปีที�ผ่านมา

รายการ ปี 2563 ปี 2562 เพิ�ม /ลด

สินทรัพย์รวม 8,348,102,848.54          8,612,232,995.55         (264,130,147.01)     

ทุนเรือนหุ้น 3,268,701,069.11          3,170,333,981.85         98,367,087.26        

ทุนสํารอง 310,006,270.76             289,018,641.68            20,987,629.08        

ทุนสะสมตามข้อบังคับ 30,961,386.33               39,985,678.33              (9,024,292.00)         

เงินรับฝากจากสมาชิก 4,307,627,383.28          4,030,347,062.41         277,280,320.87      

เงินรับฝากจากโรงเรียน 40,732,691.09               41,930,128.03              (1,197,436.94)         

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื�น 145,074,517.72             543,326,378.36            (398,251,860.64)     

เงินให้กู้ฉุกเฉินคงเหลือ ณ วันที�สิ�นปี 105,766,913.75             148,078,129.84            (42,311,216.09)       

เงินให้กู้สามัญคงเหลือ ณ วันที�สิ�นปี 7,445,540,933.48          7,538,569,813.89         (93,028,880.41)       

เงินให้กู้พิเศษคงเหลือ ณ วันที�สิ�นปี 650,930,586.91             677,424,492.00            (26,493,905.09)       

เงินกู้ยืมภายนอก -                                 250,000,000.00            (250,000,000.00)     

ทุนดําเนินงานทั�งสิ�น 8,348,102,848.54          8,612,232,995.55         (264,130,147.01)     

รายได้ 465,473,608.91             461,022,183.42            4,451,425.49          

รายจ่าย 241,322,268.61             251,191,342.92            (9,869,074.31)         

กําไรสุทธิ 224,151,340.30             209,830,840.50            14,320,499.80        

3. ผลการดําเนินงานปี 2563 เปรียบเทียบกับปีที�ผ่านมา
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4.  การใหเงนิกูแกสมาชิก 

 การใหเงินกูแกสมาชิก เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิก สหกรณใหสมาชิกกูยืมชวยเหลือซึ่งกันและกัน                      

ในรอบป 2563  เปนสญัญาเงินกู  3,074  สัญญา  เปนเงิน  825,877,529.72 บาท 

 

1. เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน                 จำนวน    369  สัญญา      เปนจำนวนเงิน         28,430,900.00  บาท 

2. เงินกูสามัญ                  จำนวน    878  สัญญา      เปนจำนวนเงิน       587,315,832.44  บาท 

     2.1 เงินกูสามัญ COVID - 19              จำนวน    910  สญัญา      เปนจำนวนเงิน    86,776,000.00  บาท 

     2.2 เงินกูสามัญ COVID - 19 ต่ำกวา 30 % จำนวน  890  สญัญา      เปนจำนวนเงิน         84,342,000.00  บาท 

     2.3 สามัญชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน         จำนวน       7  สญัญา      เปนจำนวนเงิน             839,816.47  บาท 

3. เงินกูสามัญปรบัโครงสรางหน้ี            จำนวน      14  สญัญา      เปนจำนวนเงิน         32,436,980.81  บาท 

4. เงินกูหุนบวกเงินรับฝาก                   จำนวน       5  สญัญา      เปนจำนวนเงิน           4,736,000.00  บาท 

5. เงินกูสามัญ (พิเศษ)                 จำนวน       1  สัญญา      เปนจำนวนเงิน      1,000,000.00  บาท 

 

อัตราดอกเบ้ียเงินกูฉุกเฉิน เงินกูสามัญ และเงินกูสามัญพิเศษ ประจำป 2563 

1 พฤษภาคม - 30 พฤศจิกายน 2563 อัตรารอยละ 5.50 ตอป 

 

อัตราดอกเบ้ียเงินกูสามัญเพ่ือสวัสดิการแกสมาชิก ประจำป 2563 

 1 พฤษภาคม - 30 พฤศจิกายน 2563 อัตรารอยละ 5.00 ตอป (ไมมีเฉลีย่คืน) 

      (เริ่มใชระเบียบเงินกูฯ เมือ่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยกำหนดใหเก็บอัตราดอกเบีย้เงินกูใหต่ำกวาดอกเบีย้เงินกูทั่วไป รอยละ 0.50) 

 

อัตราดอกเบ้ียเงินกูสามัญเพ่ือปรับโครงสรางหน้ี ประจำป 2563 ( เริ่มใชเมื่อ 1 ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2563) 

                      1.  ผูกูขอปรับโครงสรางหน้ี อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.50 ตอป (ไมมีเฉลี่ยคืน) 

เบ้ียปรับเพ่ิมกรณีปรับโครงสรางหน้ีแลว มกีารผิดนัดชำระอีก อัตรารอยละ 1.5 ตอป นับจากวันที่ผดินัดชำระหน้ี 

หากจะกูวนซ้ำ เปนสัญญากูเงินประเภทอ่ืน ผูกูจะตองชำระดอกเบ้ียเงินกูเพ่ิมเติมในอัตรา                                    

รอยละ 7.50 ตอป จากตนเงิน ณ วันทำสญัญาปรับโครงสรางหน้ีจนถึงวันที่ทำเรื่องกูวนซ้ำ 

                 2.   ผูค้ำประกนัที่รับภาระชำระหน้ีแทนผูกู (เริ่มใชเมื่อ 1 ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2563) 

งวดชำระที ่ 1 - 120      อัตราดอกเบ้ียรอยละ  2 ตอป   

                                          งวดชำระที่  121 - 240  อัตราดอกเบ้ียรอยละ  3 ตอป 
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5. การรับ-ฝากเงิน ของสหกรณ์ ปี 2563 เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา

สัดส่วนต่อ สัดส่วนต่อ

เงินฝากรวม เงินฝากรวม
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(สีเขียว)        2,025 2,020,086,228.54      3.00% 44.96               1,817 1,589,925,961.08        3.50% 34.45      430,160,267.46                 10.51
เงินฝากออมทรัพย์(สีชมพู)      10,322 555,425,570.70         3.00% 12.36               9,354 412,269,612.30          3.25% 8.93 143,155,958.40                   3.43
เงินฝากชวนน้องออมทรัพย์            37 40,732,691.09          3.50% 0.91                     37 41,930,128.03            4.00% 0.91 (1,197,436.94)                     (0.00)
เงินฝากเกษียณเป่ียมสุข 1        1,002 1,020,049,643.09      3.75% 22.70               1,002 1,033,302,420.12        4.00% 22.39 (13,252,777.03)                    0.31
เงินฝากหลักประกันเงินกู้ฉุกเฉิน        1,059 224,428.18               1.00% 0.00                 1,037 304,932.29                1.00% 0.01 (80,504.11)                         (0.00)
เงินฝากหลักประกันเงินกู้สามัญ        4,109 78,176,862.15          1.00% 1.74                 3,806 61,308,961.74            1.00% 1.33 16,867,900.41                     0.41
เงินฝากหลักประกันรวมหน้ี          161 12,965,338.54          1.00% 0.29                   161 10,095,148.49            1.00% 0.22 2,870,190.05                      0.07
เงินฝากบัญชี (สีนํ้าเงิน)        2,135 224,289,616.54         3.00% 4.99                 2,078 237,291,413.41          3.25% 5.14 (13,001,796.87)                   (0.15)
เงินฝาก 24 เดือน (เพิ่มทรัพย์)   - -                                   -   -                     303 1,628,691.29             4.292% 0.04 (1,628,691.29)                     (0.04)
เงินฝาก (สหกรณ์อื่น)            -   -                                   -   -                       25 5,000,000.00                          -   0.11 (5,000,000.00)                     (0.11)
เงินฝาก 24 เดือน (Top Up)            -   -                                   -   -                     185 230,682,564.61          4.292% 5.00 (230,682,564.61)                 (5.00)
เงินฝากเกษียณเป่ียมสุข 2          370 188,115,567.67         3.50% 4.19          370 192,932,041.41          3.75% 4.18 (4,816,473.74)                      0.01
เงินฝากสหกรณ์อื่น 5 ปี             1 20,000,000.00          4.00% 0.45                      1 20,000,000.00            4.00% 0.43        -                                    0.01
เงินฝากออมทรัพย์ (เพิ่มพูน8)            -   -                                   -   -                     137 36,550,810.58            3.85% 0.79 (36,550,810.58)                   (0.79)
เงินฝาก(สหกรณ์อื่น 6 เดือน)            -   -                                   -   -            6            1,000,000.00             2.925% 0.02        (1,000,000.00)                     (0.02)
เงินฝาก(สหกรณ์อื่น 12 เดือน)            -   -                                   -   -            8            96,064,051.37            3.775% 2.08        (96,064,051.37)                   (2.08)
เงินฝากออมทรัพย์ (เพิ่มค่า1)          106 183,336,466.62         3.40% 4.08          106         199,890,000.00          3.60% 4.33        (16,553,533.38)                   (0.25)
เงินฝาก(สหกรณ์อื่น 12 เดือน)            -   -                                   -   -            7            131,495,534.35          3.616% 2.85        (131,495,534.35)                 (2.85)
เงินฝาก(สหกรณ์อื่น 3 เดือน)            -   -                                   -   -            4            2,678,213.51             2.425% 0.06        (2,678,213.51)                     (0.06)
เงินฝาก(สหกรณ์อื่น 6 เดือน)            -   -                                   -   -            1            10,000,000.00            2.925% 0.22        (10,000,000.00)                   (0.22)
เงินฝาก(สหกรณ์อื่น 12 เดือน)            -   -                                   -   -            11           199,813,773.51          3.3875% 4.33        (199,813,773.51)                 (4.33)
เงินฝากเกษียณเป่ียมสุข 3            49 24,957,661.25          3.50% 0.56          44           24,164,505.09            3.75% 0.52        793,156.16                         0.03
เงินฝาก(สหกรณ์อื่น 6 เดือน)            -   -                                   -   -            2            4,135,724.92             2.775% 0.09        (4,135,724.92)                     (0.09)
เงินฝาก(สหกรณ์อื่น 12 เดือน)            -   -                                   -   -            7            61,139,080.70            3.375% 1.32        (61,139,080.70)                   (1.32)
เงินฝาก(สหกรณ์อื่น 1 เดือน)            -   -                                   -   -            3            12,000,000.00            1.60% 0.26        (12,000,000.00)                   (0.26)
เงินฝาก(สหกรณ์อื่น 6 เดือน) 99            10 97,918,062.68          2.75% 2.18          -          -                                        -   -         -                                    2.18
เงินฝาก(สหกรณ์อื่น 3 เดือน) 101             1 10,073,273.22          1.50% 0.22          -          -                                        -   -         -                                    0.22
เงินฝาก(สหกรณ์อื่น 6 เดือน) 102             3 17,083,181.82          1.70% 0.38          -          -                                        -   -         -                                    0.38

รวม 21,390    4,493,434,592.09     -        100.00      20,512    4,615,603,568.80      -           100.00    (122,168,976.71)              (0.00)
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5. การรับ-ฝากเงิน ของสหกรณ์ ปี 2563 เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา

สัดส่วนต่อ สัดส่วนต่อ

เงินฝากรวม เงินฝากรวม
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(สีเขียว)        2,025 2,020,086,228.54      3.00% 44.96               1,817 1,589,925,961.08        3.50% 34.45      430,160,267.46                 10.51
เงินฝากออมทรัพย์(สีชมพู)      10,322 555,425,570.70         3.00% 12.36               9,354 412,269,612.30          3.25% 8.93 143,155,958.40                   3.43
เงินฝากชวนน้องออมทรัพย์            37 40,732,691.09          3.50% 0.91                     37 41,930,128.03            4.00% 0.91 (1,197,436.94)                     (0.00)
เงินฝากเกษียณเป่ียมสุข 1        1,002 1,020,049,643.09      3.75% 22.70               1,002 1,033,302,420.12        4.00% 22.39 (13,252,777.03)                    0.31
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เงินฝากบัญชี (สีนํ้าเงิน)        2,135 224,289,616.54         3.00% 4.99                 2,078 237,291,413.41          3.25% 5.14 (13,001,796.87)                   (0.15)
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เงินฝาก(สหกรณ์อื่น 6 เดือน) 99            10 97,918,062.68          2.75% 2.18          -          -                                        -   -         -                                    2.18
เงินฝาก(สหกรณ์อื่น 3 เดือน) 101             1 10,073,273.22          1.50% 0.22          -          -                                        -   -         -                                    0.22
เงินฝาก(สหกรณ์อื่น 6 เดือน) 102             3 17,083,181.82          1.70% 0.38          -          -                                        -   -         -                                    0.38

รวม 21,390    4,493,434,592.09     -        100.00      20,512    4,615,603,568.80      -           100.00    (122,168,976.71)              (0.00)
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6. การกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้ภายนอก

ตามมติที�ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562  อนุมัติกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือคํ�าประกัน ประจําปี 2563 ไว้จํานวน 3,000 ล้านบาท  

เพื�อเสริมสภาพคล่องในการบริหารงานสหกรณ์  รายละเอียด ดังนี�

ลําดับ ชื่อสถาบัน สินเชื่อประเภท  วงเงินอนุมัติ
อัตราดอกเบี้ย

ปจจุบัน

 เงินตน

คงเหลือ
งวดคงเหลือ

1 ธนาคารกรุงไทย P/N 90 วัน 500,000,000.00            - -            

2 ธนาคารแลนดแอนดเฮาส P/N 90 วัน 500,000,000.00            - -            

3 ธนาคารธนชาต P/N 90 วัน 100,000,000.00            - -            

1,100,000,000.00        - -           รวม
7. การใหสวัสดิการ

ที่ รายการ จํานวน จํานวนเงิน (บาท)

1 สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 1,507 ทุน 2,869,000.00    

2 สวัสดิการสมาชิกที่เกษียณอายุ 230 ราย 4,613,200.00    

3 สวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม 37 ราย 10,769,500.00  

4 สวัสดิการคาปลงศพ 37 ราย 481,000.00      

5 สวัสดิการทุนสมาชิกที่โสด และไมมีบุตร 30 ราย 90,000.00        

6 สวัสดิการสมาชิกชวยเหลือตัวเองไมได 22 ราย 181,000.00      

7 สวัสดิการรักษาพยาบาล 261 ราย 261,000.00      

8 สวัสดิการคลอดบุตรและรับขวัญทายาทใหม 121 ราย 121,000.00      

9 สวัสดิการชวยเหลืองานศพบิดา มารดา คูสมรสและบุตรสมาชิก 159 ราย 477,000.00      

19,862,700.00 

8. การมีสวนรวมในการสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสังคม

ที่ รายการ หนวยงานที่รับสนับสนุน จํานวนเงิน(บาท)

1 มุทิตาจิตเกษียณ วันครู กีฬาและสนับสนุนหนวยงาน สพป.สป.เขต 1 110,000.00      

2 มุทิตาจิตเกษียณ วันครู กีฬาและสนับสนุนหนวยงาน สพป.สป.เขต 2 110,000.00      

3 มุทิตาจิตเกษียณ วันครู กีฬาและสนับสนุนหนวยงาน สพม.6 110,000.00      

4 มุทิตาจิตเกษียณ วันครู กีฬาและสนับสนุนหนวยงาน ศึกษาธิการจังหวัด 100,000.00      

5 สนับสนุนจัดงานวันเด็ก วันกิจกรรมสหกรณ กฐินพระราชทาน สหกรณจังหวัดสมุทรปราการ 19,000.00        

6 เงินสนับสนุนงานวันดอกแกวบาน รร.คลองมหาวงก 5,000.00          

7 เงินสนับสนุนโครงการ ชสอ.รวมใจ(โควิด-19) ชสอ. 10,000.00        

8 สนับสนุนงานผูสื่อขาว ชมรมผูสื่อขาว 4,000.00          

9 สนับสนุนเปนเจาภาพผาปามหากุศล,โครงการบรรพชา สกสค, สพป.แพร2 4,000.00          

10 สนับสนุนกฐินพระราชทาน,ผาปาสามัคคี คุรุสภา, สอ.ขศธ.สกลนคร 2,000.00          

11 สนับสนุนผาปา,ปนน้ําใจเด็กดอยโอกาส สอ.มข, เชียงราย, เพชรบูรณ 3,000.00          

477,000.00     รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

6. การกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้ภายนอก

ตามมติที�ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562  อนุมัติกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือคํ�าประกัน ประจําปี 2563 ไว้จํานวน 3,000 ล้านบาท  

เพื�อเสริมสภาพคล่องในการบริหารงานสหกรณ์  รายละเอียด ดังนี�

ลําดับ ชื่อสถาบัน สินเชื่อประเภท  วงเงินอนุมัติ
อัตราดอกเบี้ย

ปจจุบัน

 เงินตน

คงเหลือ
งวดคงเหลือ

1 ธนาคารกรุงไทย P/N 90 วัน 500,000,000.00            - -            

2 ธนาคารแลนดแอนดเฮาส P/N 90 วัน 500,000,000.00            - -            

3 ธนาคารธนชาต P/N 90 วัน 100,000,000.00            - -            

1,100,000,000.00        - -           รวม7. การใหสวัสดิการ

ที่ รายการ จํานวน จํานวนเงิน (บาท)

1 สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 1,507 ทุน 2,869,000.00    

2 สวัสดิการสมาชิกที่เกษียณอายุ 230 ราย 4,613,200.00    

3 สวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม 37 ราย 10,769,500.00  

4 สวัสดิการคาปลงศพ 37 ราย 481,000.00      

5 สวัสดิการทุนสมาชิกที่โสด และไมมีบุตร 30 ราย 90,000.00        

6 สวัสดิการสมาชิกชวยเหลือตัวเองไมได 22 ราย 181,000.00      

7 สวัสดิการรักษาพยาบาล 261 ราย 261,000.00      

8 สวัสดิการคลอดบุตรและรับขวัญทายาทใหม 121 ราย 121,000.00      

9 สวัสดิการชวยเหลืองานศพบิดา มารดา คูสมรสและบุตรสมาชิก 159 ราย 477,000.00      

19,862,700.00 

8. การมีสวนรวมในการสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสังคม

ที่ รายการ หนวยงานที่รับสนับสนุน จํานวนเงิน(บาท)

1 มุทิตาจิตเกษียณ วันครู กีฬาและสนับสนุนหนวยงาน สพป.สป.เขต 1 110,000.00      

2 มุทิตาจิตเกษียณ วันครู กีฬาและสนับสนุนหนวยงาน สพป.สป.เขต 2 110,000.00      

3 มุทิตาจิตเกษียณ วันครู กีฬาและสนับสนุนหนวยงาน สพม.6 110,000.00      

4 มุทิตาจิตเกษียณ วันครู กีฬาและสนับสนุนหนวยงาน ศึกษาธิการจังหวัด 100,000.00      

5 สนับสนุนจัดงานวันเด็ก วันกิจกรรมสหกรณ กฐินพระราชทาน สหกรณจังหวัดสมุทรปราการ 19,000.00        

6 เงินสนับสนุนงานวันดอกแกวบาน รร.คลองมหาวงก 5,000.00          

7 เงินสนับสนุนโครงการ ชสอ.รวมใจ(โควิด-19) ชสอ. 10,000.00        

8 สนับสนุนงานผูสื่อขาว ชมรมผูสื่อขาว 4,000.00          

9 สนับสนุนเปนเจาภาพผาปามหากุศล,โครงการบรรพชา สกสค, สพป.แพร2 4,000.00          

10 สนับสนุนกฐินพระราชทาน,ผาปาสามัคคี คุรุสภา, สอ.ขศธ.สกลนคร 2,000.00          

11 สนับสนุนผาปา,ปนน้ําใจเด็กดอยโอกาส สอ.มข, เชียงราย, เพชรบูรณ 3,000.00          

477,000.00     รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น



SPKTC
รายงานกิจการประจําปี 2563

SPKTC
ระเบยีบวาระที�4

174

9.งานพัฒนาบุคลากร 

  โครงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้
ตรวจสอบกิจการ คณะควบคุมภายใน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 49 คน โดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาเป็นวิทยากร บรรยายความรู้ คือ นางสาววิลาวัลย์  ลิปนะวรรณกูล ใน
หัวข้อ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ นายอดิสร ภูริวัฒน์ สำนักงานกฎหมายมหาชนราม
ธรรมวินิจฉัย มาเป็นวิทยากร ในหัวข้อ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ฯลฯ ในวันที่ 12 กันยายน 
2563  ณ โรงแรมคูณ สมุทรปราการ ใช้งบประมาณทั้งหมด 77,892.- บาท 
  

โครงการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี 2563 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้มี
การจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562 – 2564) โดยมีการกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการต่างๆ เพื่อให้มุ่งสู่
เป้าหมายและบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วย     
ธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมสหกรณ์นั้น ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนใหญ่สหกรณ์จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน
โครงการ ให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ด้วย ปรากฎว่าจะครบกำหนดแผน
และโครงการตามกลยุทธ์ประจำปี 2563 นั้น เพื่อให้มีการประเมินและวัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน  และโครงการ
ต่างๆตามแผนงานในรอบปีงบประมาณรายจ่าย 2563 และให้มีการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจากบุคลากร
ภายในหน่วยงาน ในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2564 เพื่อกำหนดเป้าหมายและบรรลุวิสัยทัศน์ของแผนงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมถึงเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการ
จัดทำรายละเอียดของแผน เพื่อให้ทุกส่วนงานได้นำแผนฯไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 50,790.-บาท จัดทำแผน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
  

โครงการอบรมวางแผนชีวิตและแสดงมุฑิตาจิต แก่สมาชิกผู้ที่จะเกษียณประจำปี 2563 เป็นโครงการที่
จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้แนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน และการแสดงมุทิตาจิตนั้นเพื่อเป็น
การตระหนักเห็นความสำคัญและคุณค่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที ่อุทิศความรู้
ความสามารถในการทำงานให้กับหน่วยงานสถานศึกษา ถือว่าเป็นเกียรติที่ได้ปฏิบัติหน้าที่และเป็นประโยชน์ที่มีคุณคา่ต่อ
เยาวชนและประเทศชาติ จนสามารถถือเป็นแบบอย่างทีด่ีแก่ข้าราชการ โดยโครงการนี้ได้ตรวจสอบข้อมูลในระบบ สมาชิก
ผู้ที่ครบ 60 ปี มีจำนวน 246 ราย ได้มอบหมายให้ทางฝ่ายจัดการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 
2563 – 19 กันยายน 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 61 คน ซึ่งไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ
จะต้องมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 130 คน สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดโครงการดังกล่าว ทางคณะกรรมการดำเนินการ
ชุดที่ 59 ในการประชุมคร้ังที่ 19 วันที่ 28 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบอนุมัติ จัดซื้อของขวัญแทนคำขอบคุณที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการกับสหกรณ์ฯ โดยใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 52,997.-บาท 
  

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ และศักยภาพให้แก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่
เก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมถึงจัดเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก และเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการฝ่ายจัดการ และสมาชกิ 
รวมทั้งเพื่อให้สหกรณ์ได้รับทราบปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ จากสมาชิกผู้ เป็นเจ้าของโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความเคลื ่อนไหวต่างๆ ของสหกรณ์ให้แก่สมาชิกได้รับทราบ ทั ้งนี ้ใช้งบประมาณไปทั ้งส้ิน     
181,679.-บาท 
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ตารางการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2563 
ลำดับ ผู้เข้าร่วม อบรม/สัมมนา/ประชุม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 

1 นายเสกสัณห์ กิจวรรณ ประชุม เรื่อง ผลกระทบจากคำสั่ง
ศาลปกครองกลางกรณีการหักเงิน

ชำระหนี้สหกรณ ์

14 ธ.ค.62 ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูไทย จำกัด 

2 นายณภคั กล่ำหว่า 
นางสาวปรวรรณ คำแก้ว 

อบรมหลักสูตรกฎหมายเพื่อการ
บริหารงานสหกรณ ์

4-6 ก.พ.63 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

3 นางสาวสุนิษา ยาม ี
นางสาววรรณผกานต์ บุบผาสุวรรณ ์
นางสาวสุธิดา คลีพิมาย 

วันสหกรณ์แห่งชาต ิ 26 ก.พ.63 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

4 นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร อบรมหลักสูตรกฎหมายเพื่อการ
บริหารงานสหกรณ ์

30มี.ค.-1 เม.ย.63 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

5 นายวินัย หลำวรรณะ 
นายพรเทพ คุรุเมธากร 
นายณัฐพล นุชอุดม 
ดร.ธีระ แทนศิร ิ
นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ 
นางศิริรัตน์ อ่ำตระกลู 
นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร  
นายไพโรจน์ ตันเจริญ 
นายสุรตัน์ รื่นเริง 

อบรมหลักสูตรการบริหารงาน
ภายใต้กฎกระทรวงฯฉบับใหม่และ 
พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเงินกู้เกิน
อัตรา 

27-29 มี.ค.63 กลุ่มสหกรณ์ออม
ทรัพย์จังหวัดสระบรุี
และพื้นที่ใกล้เคยีง 

 
 
 
 
 
 

6 นางสาวสุนิษา ยาม ี ประชุมใหญส่ามญัผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 

25 มิ.ย.63 บริษัท สหประกันชีวิต 
จำกัด (มหาชน) 

7 นางศศมณฑ์ กฤชน้อย ประชุมแนวทางปฏิบัตติาม
กฎหมายว่าด้วยการปราบปราม
ฟอกเงิน 

13 ก.ค.63 กรมส่งเสรมิสหกรณ ์

8 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร 
นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง 
นายวินัย หลำวรรณะ 
นายพรเทพ คุรุเมธากร 
นายณัฐพล นุชอุดม 
นายกำจัด สุวรรณปาล 
นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ 
นางศิริรัตน์ อ่ำตระกลู 
นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร 
นายไพโรจน์ ตันเจริญ 
นายสุรตัน์ รื่นเริง 
นางสาวสุนิษา ยาม ี
นายณภคั กล่ำเหว่า 

อบรมหลักสูตรการแกไ้ขข้อบังคับ,
ระเบียบสหกรณเ์พื่อความมั่นคง
ของสมาชิกและสหกรณ์-กฎหมาย
ล้มละลาย 

17-19 ก.ค.63 กลุ่มสหกรณ์ออม
ทรัพย์จังหวัดสระบรุี
และพื้นที่ใกล้เคยีง 

 

9 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร 
นางสาวสุนิษา ยาม ี

ประชุมเรื่องการแก้ไขปญัหาหนีส้นิ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คร ู

22 ก.ค.63 กรมส่งเสรมิสหกรณ ์
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ลำดับ ผู้เข้าร่วม อบรม/สัมมนา/ประชุม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 
10 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร 

นายณัฐพล นุชอุดม 
ประชุมใหญส่ามญัประจำปี 2563 30 ก.ค.63 ชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จำกัด 

11 นางสาวขนิษฐา เกตุอินทร ์ อบรมหลักสูตรการจดัทำบัญชี
สหกรณ ์

3-5 ส.ค.63 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

12 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร 
 

ประชุมใหญส่ามญัประจำปี 2563 8 ส.ค.63 ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ไทย ไอซีที 

จำกัด 
13 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร 

นางศิริรัตน์ อ่ำตระกลู 
นางสาวปรวรรณ คำแก้ว 

อบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรอง
และตดิตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่2 

18-20 ส.ค.63 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

14 นางสาวศรุตยา หมวดศร ี
นางสาวปรวรรณ คำแก้ว 

ประชุมชี้แจงให้ความรู้งาน
ประกันสังคมประจำปี 2563 
ให้กับนายจ้างและลูกจ้าง 

21 ส.ค.63 ประกันสังคมจังหวัด
สมุทรปราการ 

15 นางสาวสินไทย เชิดชู อบรมหลักสูตรการบริหารการเงิน
สหกรณ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั 
Thailand 4.0  

2-5 ก.ย.63 ภาควิชาสหกรณ ์
คณะเศรษฐสตร์
มหาวิทยาลยั     
เกษตรศาสตร ์

16 นางสาวขนิษฐา เกตุอินทร ์ อบรมหลักสูตร หลักการบัญชีของ
สหกรณ์และหลักกฎหมายที่
เกี่ยวกับการบญัชีสหกรณ ์

12-13 ก.ย.63 บริษัทเอ็น.เอส.เค.
สอบบัญชีและ
กฏหมาย จำกดั 

17 นางศศมณฑ์ กฤชน้อย ประชุมสมัมนา เรื่อง ความรับผิด
ของคณะกรรมการและผู้จัดการ
ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม ่

18-20 ก.ย.63 ชมรมผู้จดัการสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

18 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร 
นายณัฐพล นุชอุดม 
นายกำจัด สุวรรณปาล 

ประชุมใหญส่ามญัประจำปี 2562 19 ก.ย.63 ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูไทย จำกัด 

19 นางสาวสุนิษา ยาม ี อบรมสมัมนา เรื่อง รู้ลึกกับ
กฎกระทรวงใหม่และกฎหมาย
ติดตามหนี้ยุคโควิด-19 

26-27 ก.ย.63 เขตพื้นท่ีสหกรณ์
สมาชิก ชสอ.

กรุงเทพมหานคร 
พื้นที่ 1 

20 นายเสกสัณห์ กิจวรรณ 
นางศศมณฑ์ กฤชน้อย 

ประชุมเพื่อหาแนวทาง รวมทั้ง
กำหนดการที่จะขอจดทะเบยีน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย 

15 ต.ค.63 สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูไทย 
21 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร 

นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ 
อบรมหลักสูตร กรรมการ
ดำเนินการใหม ่

25-28 ต.ค.63 ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย จำกัด 
22 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร 

 
วันออมแห่งชาติ 31 ต.ค.63 ชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จำกัด 
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ลำดับ ผู้เข้าร่วม อบรม/สัมมนา/ประชุม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 
23 นายณภคั กล่ำหว่า 

นางสาวปรวรรณ คำแก้ว 
อบรมหลักสูตร การประนอมหนี้
โดยศาลไม่ต้องฟ้องคดี-
กฎกระทรวง(ฉบับใหม่) 

6-8 พ.ย.63 กลุ่มสหกรณ์ออม
ทรัพย์จังหวัดสระบรุี
และพื้นที่ใกล้เคยีง 

24 นายเสกสัณห์ กิจวรรณ สัมมนา กฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ.
2562 และตลาดเงิน การลงทุน 

14 พ.ย. 63 ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูไทย จำกัด 

25 ดร.ธีระ  แทนศิร ิ
ดร.สุชาติ ใจสถาน 
นางสาวยุพา กิตตดิุษฎีธรรม 

อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการ 
(เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตาม
กฎหมาย) 

14-15 พ.ย.63 เขตพื้นท่ีสหกรณ์
สมาชิก ชสอ.ภาค

ตะวันออก 
26 นายณภคั กล่ำเหว่า ประชุม เรื่อง รับทราบแผนงานใน

การปฏิบัติงานของสำนักงาน
สหกรณ ์

26 พ.ย.63 สำนักงานสหกรณ์
จังหวัด

สมุทรปราการ 
27 นางสาวศรุตยา หมวดศร ี อมรบหลักสูตร ธุรการมืออาชีพ 26-27 พ.ย.63 ชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จำกัด 

28 นายไพโรจน์ ตันเจริญ 
นายสุรตัน์ รื่นเริง 

สัมมนา เรื่อง การประมาณค่าเผื่อ
หนี้ สงสัยจะสญู 

30 พ.ย.63 สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย 

 

10. การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ผู้มาเย่ียมชมกิจการ 

 ในรอบปี 2563 สหกรณอ์อมทรพัยค์รูสมทุรปราการ จ ากดั ไดใ้หก้ารตอ้นรบัสหกรณอ์อมทรพัยต์า่งๆ ผูม้าเยี่ยม
ชมกจิการและศกึษาดงูาน จ านวน  4 สหกรณ ์ดงันี ้

- สหกรณอ์อมทรพัยว์ชิรพยาบาล จ ากดั 

- สหกรณอ์อมทรพัย ์องคก์ารเภสชักรรม จ ากดั 

- สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลสมทุรปราการ จ ากดั 

- สหกรณอ์อมทรพัยก์รมสามญัศกึษา จ ากดั 
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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  
 ณ วันที่ 30  พฤศจิกายน 2563  กองทุนฯ มีเงินช่วยเหลือรวม 5,271,925.00 บาท  (ห้าล้านสองแสน
เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
 ในรอบปีบัญชี 2563 มีผู้ค้ำประกันซึ่งรับภาระหนี้แทนผู้กู้ ที่ถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก ร้องขอ     
ความช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน จำนวน 12 ราย  ได้แก่  
ผู้กู้    ผู้ค้ำประกัน 

รับภาระจ่ายชำระหนี้     
มูลหนี้คงค้าง   รายการ

ชำระของ  
ผู้ค้ำประกัน   

กองทุนฯช่วยเหลือ   
ไม่เกิน 50% ของ  

หนี้คงค้าง    

หมายเหตุ   

1.นางสาวกาญจนา  
            พิมพาเลีย  
เลขทะเบยีนสมาชิก 012877    

1.นายศิริ เสาร ี
เลขทะเบยีนสมาชิก 012869     

0 
(ชำระหนี้หมด) 

18,955.32 
(5 เดือน) 

18,955.32 ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระ1,000/เดือน 
(ต้น+ดอก) 

2. นายอุดมศักดิ์  
            บุญยรังกาญจน์  
เลขทะเบยีนสมาชิก 011916  

1.นางพนาวัลย์ สระแก้ว  
เลขทะเบยีนสมาชิก 011219  

42,610.00 2,400.00 
(3 เดือน) 

2,400.00 
 

ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระ800/เดือน 
(ต้น+ดอก) 

3.นางสาวมาลยัพร  
            ทองประเสริฐ 
เลขทะเบยีนสมาชิก 013570 

1.นางสาวปริศนา ชินวงศ์  
เลขทะเบยีนสมาชิก 014849 

47,175.00 6,000.00 
(12 เดือน) 

6,000.00 
 

ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระ500/เดือน 
(ต้น+ดอก) 

4.นายยุทธนา  
            สามงามจันทร์ 
เลขทะเบยีนสมาชิก 012748 

1.นางสาวศศิธร พฤกษเกิด 
เลขทะเบยีนสมาชิก 012749 

0 
(ชำระหนี้หมด) 

2,500.00 
(5 เดือน) 

2,500.00 
 

ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระคนละ500/
เดือน (ต้น+ดอก) 
รวมเป็นเดือนละ
1,000บาท/เดือน 

2.นายดิษฐพล จักรกฤษณ์พิพัฒน์ 
เลขทะเบยีนสมาชิก 012406 

5,379.00 5,000.00 
(10 เดือน) 

5,000.00 

5.นางสาวสิรริัตน์  
                 วาระกิจ 
เลขทะเบยีนสมาชิก 013098 

1.นางสาวสุพัตรา ชุ่มคำ 
เลขทะเบยีนสมาชิก 014317 
 

       0  
(ชำระหนี้หมด) 

10,721.81 
(9 เดือน) 

10,721.81 
 

ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระคนละ
1,000/เดือน 
(ต้น+ดอก)  
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ผู้กู้    ผู้ค้ำประกัน 
รับภาระจ่ายชำระหนี้     

มูลหนี้คงค้าง   รายการ
ชำระของ  

ผู้ค้ำประกัน   

กองทุนฯช่วยเหลือ   
ไม่เกิน 50% ของ  

หนี้คงค้าง    

หมายเหตุ   

6.นางสาวเมทิกา  
              คล่องชัยภูมิ  
เลขทะเบยีนสมาชิก 012750 

1.นางสาวนิภาวดี แก้วเพ็ชร 
เลขทะเบยีนสมาชิก 013152 

0 
(ชำระหนี้หมด) 

20,255.67 
(6 เดือน) 

20,255.67 ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระคนละ
1,000/เดือน 
(ต้น+ดอก) รวม
เป็นเดือนละ
2,000บาท/เดือน 

2.นายพรมมาศ ช่วงโชต ิ
เลขทะเบยีนสมาชิก 012966 

5,329.17 12,000.00 
(12 เดือน) 

12,000.00 
 

7.นางสาวสิรริัตน์  
               กรุดน้อย 
เลขทะเบยีนสมาชิก 015571 

1.นายเอ๋ มุสิกลุ 
เลขทะเบยีนสมาชิก 015146 

0 
(ชำระหนี้หมด) 

15,641.88 
(3 เดือน) 

15,641.88 
 

ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระคนละ500/
เดือน (ต้น+ดอก) 
รวมเป็นเดือนละ
1,000บาท/เดือน 

2.นายเอกชัย ปั้นมณ ี
เลขทะเบยีนสมาชิก 014846 

2,824.87 13,000.00 
(12 เดือน) 

13,000.00 
 
 

8.นางสาวอรัญญา  ลาลี    
เลขทะเบยีนสมาชิก 016007 

1.นางสาวพัชรินทร์ ดอนน้อยหน่า 
เลขทะเบยีนสมาชิก 014001 

10,674.92 8,000.00 
(8 เดือน) 

8,000.00 
 

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

9.น.ส.พัชนุช แก่นนาคำ 
เลขทะเบยีนสมาชิก 015174  

1.นางวรรณภา จินดาทิพย ์
เลขทะเบยีนสมาชิก 011009 
 

0 
(ชำระหนี้หมด) 

20,933.00 
(9 เดือน) 

20,933.00 
 

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

 

   


