
 สมาชิกตนเดือน ก.พ. 64    9,498 
 เขาใหม                               46
 สมาชิกลาออก                       39
 ขาดสมาชิกภาพ                           1
 รวมปลายเดือน ก.พ. 64    9,504
 สมาชิกสมทบ          274

ขอมูล ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2564

ปีที� �� ฉบบัที� � ประจําเดือนมีนาคม ����ปีที� �� ฉบบัที� � ประจําเดือนมีนาคม ����

สารสัมพันธสารสัมพันธ

สารจากประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ สารจากประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ 

สหกรณอ์อมทรพัยค์รสูมุทรปราการ จาํกดัสหกรณอ์อมทรพัยค์รสูมุทรปราการ จาํกดั

ฐานะทางการเงิน ฐานะทางการเงิน ฐานะทางการเงิน 
ณ วันสิ ้นเดือนกุมภาพันธ 2564ณ วันสิ ้นเดือนกุมภาพันธ 2564ณ วันสิ ้นเดือนกุมภาพันธ 2564
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จํานวนสมาชิกจํานวนสมาชิกจํานวนสมาชิก
ณ วันสิ ้นเดือนกุมภาพันธ 2564ณ วันสิ ้นเดือนกุมภาพันธ 2564ณ วันสิ ้นเดือนกุมภาพันธ 2564

นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

สงเสริมการออม เพียบพรอมบริการ บริหารโปรงใส

ทุนเรือนหุน      3,283,303,295.75  
ทุนสํารอง                332,467,346.39 
เงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน                  -ไมมี-
รายได                    112,690,564.51 
รายจาย                    40,552,974.31 
กําไรสุทธิโดยประมาณ   72,137,590.20

      จากการประกาศนายทะเบียนสหกรณ ตามกฏกระทรวงการดําเนินงานและกํากับดูแล
สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 ใหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ
เปนสหกรณขนาดใหญจาก 147 แหง ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2560
เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกํากับดูแลกิจการสหกรณ ใหมี
การกํากับดูแลทางการเงินในแนวเดียวกับสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

      จึงไดเขารับการอบรม การเงินการบัญชี และ
การบริหารสําหรับกรรมการดําเนินการรุนท่ี 1
ระหวางวันท่ี 15 - 19 มีนาคม 2564 และวันท่ี 30 
มีนาคม - 2 เมษายน 2564 เพ่ือพัฒนาสูความเปน
มืออาชีพ นําความรูและประสบการณมาพัฒนา
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 
      ตอจากน้ีตอไปความเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึน
ท้ังหมดท้ังมวลเพ่ือคุณภาพสมาชิก

     ซ่ึงวันน้ีคณะกรรมการชุดท่ี 60/64 ไดตระหนักถึงความสําคัญและตองมีความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการและดําเนินการท้ังปวงของสหกรณใหมีประสิทธิภาพ

ของรางวัลรอท่านอยู่            รางวัล80
“แอดเพ่ิมเพ่ือน ปุ๊บลุ้นป๊ับ!”

วันท่ี 17 พฤษภาคม 2564

ภายในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564



พิธีรําลึกคุณูปการ พระบิดาแหงการสหกรณไทย เนื ่องในวันสหกรณแหงชาติพิธีรําลึกคุณูปการ พระบิดาแหงการสหกรณไทย เนื ่องในวันสหกรณแหงชาติ

อบรมหลักสูตร “การเจรจาตอรองและติดตามหนี้คางชําระ” รุ นที ่ 1อบรมหลักสูตร “การเจรจาตอรองและติดตามหนี้คางชําระ” รุ นที ่ 1

      นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดําเนินการ
พรอมดวยนายณัฐพล นุชอุมดม รองประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ ไดเขารวมพิธีรําลึกถึงพระราชวรวงศเธอกรมหม่ืน
พิทยาลงกรณ พระบิดาแหงการสหกรณไทย เน่ืองในวันสหกรณ
แหงชาติ ประจําป 2564 ซ่ึงตรงกับวันท่ี 26 กุมภาพันธของทุกป
ณ สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ โดยในปน้ีสหกรณ
จังหวัดสมุทรปราการ ไดจัดงานข้ึนในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564

      นายชาญสินธุ กิจแสงทอง นางนวลอนงค วงษเพ็ชร และนายธีรพล โพธ์ิเมือง

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เขารวมอบรมหลักสูตร “การเจรจาตอรองและ

ติดตามหน้ีคางชําระ” รุนท่ี 1 วันท่ี 2 - 4 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมรัชนีแจมจรัส

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจในบทบาท

หนาท่ีดานการเงินและสินเช่ือ และไดเรียนรูเก่ียวกับเทคนิคการติดตามหน้ี ในรูปแบบตาง ๆ

นํามาเปนแนวทางบริหารจัดการของสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

อบรมนักบริหารสหกรณ สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี ่ยนอบรมนักบริหารสหกรณ สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี ่ยน

      นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดําเนินการ พรอมดวยคณะกรรมการสหกรณ
เขารวมการอบรมนักบริหารสหกรณ สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน โดยนายปรเมศวร
อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เปนประธาน
ในพีธีเปดการอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสําหรับกรรมการดําเนินการ และ
ผูจัดการสหกรณ” รุนท่ี 1 วันท่ี 15 - 19 มีนาคม 2564 ณ ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส (น.ม.ส.)
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

กิจกรรมสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัดกิจกรรมสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เขาเยี ่ยมชม และใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เขาเยี ่ยมชม และใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการดําเนินการ

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหการตอนรับ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหการตอนรับ 

คณะทํางานชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัดคณะทํางานชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

    นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย      

       (สสท.) พรอมดวยเจาหนาท่ี สสท.เดินทางมายังสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

        โดยมี นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดําเนินการ พรอมดวยคณะกรรมการ     

       ดําเนินการ และเจาหนาท่ีสหกรณ ใหการตอนรับเยี่ยมชมการดําเนินกิจการของสหกรณและเขารวม

    ประชุมเพ่ือพูดคุยช้ีแนะแนวทางในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของสหกรณ เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2564

นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดําเนินการ พรอมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

ใหการตอนรับคณะทํางานชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) นําโดย

วาท่ีรอยตรี ดร. ชัยรักษ ดีปญญา ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมคณะทํางาน

เดินทางเขาเยี่ยมชม และรับฟงการบรรยายระบบงานการจัดการของสหกรณ พรอมมอบของท่ีระลึก

ใหแกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2564



  สมาชิกกลุมขาราชการ (ท้ังประจําการ และเกษียณ)กูสามัญท่ัวไปไดไมเกิน 100 เทาของเงินไดรายเดือน แตตองไมเกินวงเงินกู ดังน้ี
  (1) เปนสมาชิกครบ 6 เดือนข้ึนไป      แตไมเกิน 4 ป    ใหกูไมเกิน 1,000,000 บาท
  (2) เปนสมาชิกต้ังแต 4 ปข้ึนไป       แตไมเกิน 6 ป       ใหกูไมเกิน 1,500,000 บาท
  (3) เปนสมาชิกต้ังแต 6 ปข้ึนไป       แตไมเกิน 8 ป       ใหกูไมเกิน 2,000,000 บาท
  (4) เปนสมาชิกต้ังแต 8 ปข้ึนไป       แตไมเกิน 10 ป ใหกูไมเกิน 2,500,000 บาท
  (5) เปนสมาชิกต้ังแต 10 ปข้ึนไป ใหกูไมเกิน 3,000,000 บาท
  กําหนดระยะเวลาสงคืนเงินกู ไมเกิน 180 งวด (กรณีใชบุคคลค้ําประกันเพียงอยางเดียว) หรือสงคืนเงินกู ไมเกิน 300 งวด
  (กรณีใชบุคคลค้ําประกันรวมกับหลักทรัพย หรือหลักทรัพยเพียงอยางเดียว) แตท้ังน้ี ผูกู จะตองสงคืนเงินกูใหเสร็จส้ินภายในอายุ
  ไมเกิน 75 ปบริบูรณ  (หากผูกูเปนลูกจางประจํา ไมมีเงินบําเหน็จรายเดือน จะตองสงคืนเงินกูใหเสร็จส้ินภายในอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณ)
                     กูฉุกเฉินตองเปนสมาชิก 6 เดือน กูได 10 เทาของหุนแตไมเกิน 150,000 บาท

  สมาชิกกลุมครูเอกชน ใหกูสามัญตามหลักเกณฑ ดังน้ี
  (1) เปนสมาชิก 1 ปข้ึนไป แตไมเกิน 3 ป ใหกูไดไมเกิน 3 เทาของเงินไดรายเดือน  สูงสุดไมเกิน  45,000 บาท
  (2) เปนสมาชิก 3 ปข้ึนไป แตไมเกิน 4 ป ใหกูไดไมเกิน 4 เทาของเงินไดรายเดือน  สูงสุดไมเกิน  60,000 บาท
  (3) เปนสมาชิก 4 ปข้ึนไป แตไมเกิน 5 ป ใหกูไดไมเกิน 6 เทาของเงินไดรายเดือน  สูงสุดไมเกิน 100,000 บาท
  (4) เปนสมาชิก 5 ปข้ึนไป ใหกูไดไมเกิน 8 เทาของเงินไดรายเดือน  สูงสุดไมเกิน 150,000 บาท
หรือ เปนสมาชิก 1 ปข้ึนไป หากมีคนค้ําเปนขาราชการ 1 คน จะกูได 5 เทาของเงินเดือน 
กําหนดระยะเวลาสงคืนเงินกู ไมเกิน 60 งวด และภายในอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณ 
 เง่ือนไขเพ่ิมเติม : 1) ผูกูตองเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเพ่ือเปนหลักประกันเงินกูสามัญท่ัวไป ตามวงเงินท่ีสหกรณกําหนด
             2) หามมิใหกูสามัญ และกูฉุกเฉินในเวลาเดียวกัน
            กูฉุกเฉินตองเปนสมาชิก 1 ป กูไดไมเกิน 40,000 บาทและไมเกินหุน+เงินฝาก

กลุ มขาราชการกลุ มขาราชการ

กลุ มครูเอกชนกลุ มครูเอกชน

ขาวดี !ขาวดี !
มติคณะกรรมการชุดท่ี 60/64 มีมติใหขยายจํานวนวงเงินกูใหแกสมาชิกสหกรณ เร่ิมต้ังแต 1 มีนาคม 2564

เปนตนไป ซ่ึงรายละเอียดการกูเงินประเภทตางๆ มีดังตอไปน้ี

1. กลุมครูอัตราจาง/พนักงานราชการ/ลูกจางช่ัวคราว (รับเงินเดือนจัดสรรจากราชการสวนกลาง)
    สมาชิกกลุมครูอัตราจาง ตองเปนสมาชิก 1 ปข้ึนไป ใหกูสามัญท่ัวไปไดไมเกิน 3 เทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 50,000 บาท
    หรือเปนสมาชิก 1 ปข้ึนไป หากมีคนค้ําเปนขาราชการ 1 คน จะกูได 5 เทาของเงินเดือน 
2. กลุมครูอัตราจาง/ลูกจางช่ัวคราว (รับเงินเดือน ณ ท่ีจาย ตนสังกัด)
    สมาชิกกลุมครูอัตราจาง  ตองเปนสมาชิก 2 ปข้ึนไป ใหกูสามัญท่ัวไปไดไมเกิน 3 เทาของเงินไดรายเดือนหรือเปนสมาชิก
    1 ปข้ึนไป หากมีคนค้ําเปนขาราชการ 1 คน จะกูได 5 เทาของเงินเดือน 

กําหนดระยะเวลาสงคืนเงินกู ไมเกิน 36 งวด (สําหรับสัญญาจางกับหนวยงานราชการสวนกลาง)  
หรือสงคืนเงินกูไมเกินระยะเวลาท่ีกําหนดตามสัญญาจาง  (สําหรับสัญญาจางกับสถานศึกษาหรือตนสังกัด)
 เง่ือนไขเพ่ิมเติม : 1) ผูกูตองเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเพ่ือเปนหลักประกันเงินกูสามัญท่ัวไป ตามวงเงินท่ีสหกรณกําหนด
   2) หามมิใหกูสามัญ และกูฉุกเฉินในเวลาเดียวกัน

            กูฉุกเฉินตองเปนสมาชิก 1 ป กูไดไมเกิน 80,000 บาทและไมเกินหุน+เงินฝาก

สหกรณปรับเพ่ิมจํานวนวงเงินใหกูและการค้ําประกันใหสูงข้ึนสหกรณปรับเพ่ิมจํานวนวงเงินใหกูและการค้ําประกันใหสูงข้ึน

กลุมกลุ มครูอัตราจาง/พนักงานราชการ/ลูกจางชั ่วคราวครูอัตราจาง/พนักงานราชการ/ลูกจางชั ่วคราว



หลักเกณฑการค้ําประกันของเงินกูสามัญท่ัวไป  ท่ีจะเร่ิมใชระเบียบ 1 มี.ค. 64หลักเกณฑการค้ําประกันของเงินกูสามัญท่ัวไป  ท่ีจะเร่ิมใชระเบียบ 1 มี.ค. 64

เกณฑการค้ําประกันสําหรับครูอัตราจาง 
หรือลูกจางช่ัวคราว ตามสัญญาจาง 

วงเงินกู้ (บาท)
ผู้ค ้า
ประกัน

ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจ้า
อย่างน้อย

วงเงินกู้ (บาท)
ผู้ค ้า
ประกัน

ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจ้า
อย่างน้อย

0 - 1,000,000 2 คน 1 คน 0 - 1,000,000 2 คน 1 คน
1,000,001 - 1,500,000 3 คน 2 คน 1,000,001 - 2,000,000 3 คน 2 คน
1,500,001 - 2,000,000 4 คน 3 คน 2,000,001 - 3,000,000 4 คน 3 คน
2,000,001 - 3,000,000 5 คน 4 คน 3 ล้านบาทข้ึนไป (กู้รวมหน้ี) 6 คน 5 คน

กู้เกิน 3 ล้านบาท ต้องเปิดบัญชีเงินฝากหลักประกันทุกกรณี

เกณฑ์การค ้าประกันส้าหรับครูกลุ่มข้าราชการ
กรณีไม่เปิดบัญชีเงินฝากหลักประกัน และเงินเดือน

เหลือถึง 30%
กรณีกู้โดยใช้บุคคลค ้าประกัน + เปิดบัญชีเงินฝาก

หลักประกัน

วงเงินกู้ (บาท) ผู้ค ้าประกัน
ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน 3 คน
ไม่เกิน 4 เท่าของเงินเดือน 4 คน
ไม่เกิน 6 เท่าของเงินเดือน 5 คน
ไม่เกิน 8 เท่าของเงินเดือน 6 คน

เกณฑ์การค ้าประกันส้าหรับครูเอกชน

ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จ านวน 1 คน
มีสิทธ์ิค  าประกันวงเงินกู้ได้ไม่เกิน 6 สัญญา

วงเงินกู้รวมไม่เกิน 500,000 บาท

ตัวอยางตัวอยางตัวอยาง

กูสามัญไมเกิน 3 เทาของเงินไดรายเดือน 
ตองมีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน  

ขอยกเวนพิเศษ : สําหรับสมาชิกซ่ึงมิไดเปนขาราชการ 
    กรณีมีผูค้ําประกันเปนขาราชการหรือลูกจางประจํา อยางนอย 
1 คน หากผูกูเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 1 ป ใหกูสามัญท่ัวไป
ไดภายในจํานวนไมเกิน 5 เทาของเงินไดรายเดือน

ตรวจสอบวงเงินค้ําประกันคงเหลือไดท่ีแอปพลิเคช่ันสหกรณตรวจสอบวงเงินค้ําประกันคงเหลือไดท่ีแอปพลิเคช่ันสหกรณ

หมายเหตุ : สมาชิกสามัญทุกประเภทสามารถใชสิทธ์ิการค้ําประกันได แตท้ังน้ีตองไมเกินกวาวงเงินกูท่ีตนมีสิทธ์ิกู เวนแตสมาชิกท่ีโอนยายไปตางจังหวัด

แนวทางใหมเพ่ือยืนยันการค้ําประกันเงินกู

ผานระบบออนไลน ไมตองมาเซ็นเอกสารท่ีสหกรณแลว



หมายเหตุ : สมาชิกสามัญทุกประเภทสามารถใชสิทธ์ิการค้ําประกันได แตท้ังน้ีตองไมเกินกวาวงเงินกูท่ีตนมีสิทธ์ิกู เวนแตสมาชิกท่ีโอนยายไปตางจังหวัด

1

2

กด 1 เพ่ือตรวจสอบสัญญาเงินกูท่ีทานได

เซ็นเอกสารค้ําประกันใหแกผูกู

กด 2 เพ่ือยืนยันเปนผูค้ําประกันใหแกผูกู 

ขอความจะสงผาน SMS หรือ Line connect 
เพ่ือใหทานเขาสูระบบการตรวจสอบยืนยัน

การค้ําประกัน 

1. ผูค้ําประกันตองมาเซ็นเอกสารเงินกูท่ีสหกรณอีกหรือไม

ตอบ ผูค้ําประกันไมตองมาเซ็นเอกสารการกูท่ีสหกรณแลว ผูค้ําประกันเพียงแนบรูปถายตนเอง

กับเอกสารการกูและบัตรประจําตัวเพ่ือยืนยันตัวตนบุคคล เปนเอกสารเพ่ิมเติมใหกับสหกรณ

2. สหกรณตรวจสอบอยางไร หากฉันไมไดเซ็นเอกสารเปนผูค้ําประกันใหแกผูกู

ตอบ หลังการทําเอกสารสัญญาเงินกูเรียบรอยแลว ผูค้ําประกันจะไดรับขอความผานระบบออนไลน

ใหยืนยันการเปนผูค้ําประกันอีกคร้ัง เพ่ือเปนการยืนยันจากทาน เปนอันเสร็จส้ิน

ถามมาถามมา      ตอบไปตอบไปแนวทางใหมเพ่ือยืนยันการค้ําประกันเงินกู

ผานระบบออนไลน ไมตองมาเซ็นเอกสารท่ีสหกรณแลว

หมายเหตุ : หากสมาชิกมี Line connect สหกรณจะสงผานไลน หากไมมีจะสงผาน SMS และตองเปนเบอรท่ีไดลงทะเบียนไวกับสหกรณ

เง่ือนไขอ่ืนๆ
     1. สมาชิกผูกู ตองลงนามในหนังสือสัญญาเงินกูตอหนาเจาหนาท่ีสหกรณผูมีหนาท่ีรับผิดชอบเทาน้ัน 
     2. คูสมรสผูกูและคูสมรสผูค้ําประกัน ไมตองมาเซ็นเอกสารการกูท่ีสหกรณได และไมตองยืนยันผานระบบออนไลน
     3. ผูค้ําประกัน ไมตองมาเซ็นเอกสารการกูท่ีสหกรณได แตตองยืนยันการค้ําประกันผานระบบออนไลน เม่ือเขาระบบ Link น้ัน
         จะมีเวลาให 30 นาที หากกดยืนยันแลว Link ดังกลาวจะหมดอายุเวลาทันที

เร่ิมใชต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2564

สมาชิกขาราชการบํานาญทุกทาน โปรดตรวจสอบท่ีอยูของทานใหเปนปจจุบันสมาชิกขาราชการบํานาญทุกทาน โปรดตรวจสอบท่ีอยูของทานใหเปนปจจุบัน
      เพื่อประโยขนในการจัดสงเอกสารสําคัญ และสารสัมพันธใหถึงมือทาน โดยทานสามารถ
ตรวจสอบขอมูลตนเองไดท่ีแอปพลิเคช่ันของสหกรณ ในโทรศัพทเคล่ือนท่ีของทานไดหรือติดตอ
สหกรณทางชองทางส่ือออนไลน เพ่ือตรวจสอบขอมูลท่ีอยูของทานใหเปนปจจุบัน 
เอกสารประกอบการแจงเปล่ียนแปลงท่ีอยู
 1. แบบฟอรมเปล่ียนแปลงท่ีอยูของสหกรณ
 2. สําเนาบัตรประชาชน



กรุณาสง          ชื่อที่อยูผูรับ        

1.นายณัฐพล นุชอุดม  2.นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ  3.นางวาสนา แจมเจริญ  4.ดร.ภูมิ พระรักษา         

ชําระคาบริการเปนเงินเชื่อ

ใบอนุญาตพิเศษที่ 63/2561

ที่ทําการไปรษณียสมุทรปราการ

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สํานักงานใหญ) สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สํานักงานใหญ) เลขที ่  23 / 17-20 ถนนสุข ุมวิท ตําบลปากนํ้า อ ําเภอเมืองเลขที ่  23 / 17-20 ถนนสุข ุมวิท ตําบลปากนํ้า อ ําเภอเมือง
สมุทรปราการ  จ ังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรสาร การเงิน ตอ 13 โทรสารอื ่นๆ 02 384 2495สมุทรปราการ  จ ังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรสาร การเงิน ตอ 13 โทรสารอื ่นๆ 02 384 2495
ศูนยบริการสหกรณ โครงการบิสซิเนสทาวน แอดซิตี้พารค เลขที ่ 382/42 หมูที ่ 1 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธงศูนยบริการสหกรณ โครงการบิสซิเนสทาวน แอดซิตี้พารค เลขที ่ 382/42 หมูที ่ 1 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท : 0-2050-4360 โทรสาร : 0-2050-4361 มือถือ : 086-376-4514จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท : 0-2050-4360 โทรสาร : 0-2050-4361 มือถือ : 086-376-4514

สหกรณอ์อมทรพัยครูสมุทรปราการ จาํกดัสหกรณอ์อมทรพัยครูสมุทรปราการ จาํกดั SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITEDSAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

ID:@spktc

www.spktcoop.com

02 384 2493
02 384 2494
02 756 3995
02 288 0904 

s p k t c 1 0 2 7 0 @ h o t m a i l . c o m s p k t c 1 0 2 7 0 @ h o t m a i l . c o m 

Line connect

- การเงิน     ตอ 10,11,12- การเงิน     ตอ 10,11,12
- สินเชื ่อ/กู /คํ้าประกัน   ตอ 15,16,17,14- สินเชื ่อ/กู /คํ้าประกัน   ตอ 15,16,17,14
- นิติกร/ปรับโครงสรางหนี้   ตอ 23,24- นิติกร/ปรับโครงสรางหนี้   ตอ 23,24
- สวัสดิการ/ลาออก/โอนยาย  ตอ 27- สวัสดิการ/ลาออก/โอนยาย  ตอ 27
- ฌาปนกิจฯ      ตอ 28- ฌาปนกิจฯ      ตอ 28
- ATM/ใบเสร็จ     ตอ 25,26- ATM/ใบเสร็จ     ตอ 25,26
- ธุรการ รับ/สงเอกสาร   ตอ 21,22- ธุรการ รับ/สงเอกสาร   ตอ 21,22
- ประชาสัมพันธ    ตอ 31,32- ประชาสัมพันธ    ตอ 31,32

5.นายสมชาย พ่ึงอ่ิม      
9.น.ส.วรรณผกานต  บุบผาสุวรรณ   10.น.ส.เพ็ญนภา   ทุมมี    

6.วาท่ีร.ต.ลมบล บุญมานะ     7.นางก่ิงดาว เทือกขันตี    8.นางวาทินี สุธนรักษ
คณะบรรณาธิการ

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด มอบเงินสวัสดิการของสหกรณ ให แกสมาชิกผู เสียชีวิต 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
ออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

เลขบัญชี 2191069320
สาขาปากน้ํา

      2. นางศิริรัตน อ่ําตระกูล กรรมการและเหรัญญิก ไดเขารวมฟงสวดบําเพ็ญกุศล
ใหแกผูเสียชีวิต นางสําเภา ไกรทอง โดยมอบสวัสดิการอายุการเปนสมาชิกสหกรณ 37 ป
จํานวน  360,000 บาท  และคาปลงศพ  จํานวน 13,000 บาท  ใหแกครอบครัวไกรทอง
ณ วัดคันลัด อําเภอพระประแดง สมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2564

      1. นายอิทธิพัทธ  ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ พรอมดวย
นายไพโรจน ตันเจริญ ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ นางสาวนวลอนงค วงษเพ็ชร กรรมการ
และเลขานุการ และนายวุฒิชัย วันทมาตย คณะทํางานฝายวิชาการและระเบียบ ซ่ึงเปน
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีสุมทรปราการ ไดเขารวมฟงสวดบําเพ็ญกุศลใหแกผูเสียชีวิต
นางมนทิรา จันทรพุฒ อดีตขาราชการครูโรงเรียนสตรีสุมทรปราการ โดยมอบสวัสดิการ
อายุการเปนสมาชิกสหกรณฯ 39 ป 11 เดือน จํานวน  370,000 บาท  และคาปลงศพ 
จํานวน 13,000 บาท  ใหแกครอบครัวจันทรพุฒ ณ วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2564

      3. ขอแสดงความไวอาลัยแก นางสินีนารถ ตูจินดา ผูเสียชีวิต โดยสหกรณมอบ
สวัสดิการอายุการเปนสมาชิกสหกรณ 38 ป 5 เดือน จํานวน 365,000 บาท และ
คาปลงศพ  จํานวน 13,000 บาท  ใหแกครอบครัวตูจินดา ขอมูล ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2564

มีจํานวนสมาชิก สามัญ 2,391 ราย 
สมทบ 73 ราย รวมเปน 2,464 ราย

       สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ เรียนเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2563
       วันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง
             สมาชิกประสงคเขารวมประชุม โปรดแจงช่ือ เลขสมาชิก เบอรติดตอของทาน
       ไดท่ี Line official หรือ Facebook ของสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด


