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สารสัมพันธสารสัมพันธ
สหกรณอ์อมทรพัยค์รสูมุทรปราการ จาํกดัสหกรณอ์อมทรพัยค์รสูมุทรปราการ จาํกดั

ฐานะทางการเงิน ฐานะทางการเงิน ฐานะทางการเงิน 
ณ วันสิ ้นเดือนมีนาคม 2564ณ วันสิ ้นเดือนมีนาคม 2564ณ วันสิ ้นเดือนมีนาคม 2564
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นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

สงเสริมการออม เพียบพรอมบริการ บริหารโปรงใส

ทุนเรือนหุน
ทุนสํารอง
เงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน
รายได
รายจาย
กําไรสุทธิโดยประมาณ

อมรมสัมมนา แนวทางการแกไขขอบังคับ , อมรมสัมมนา แนวทางการแกไขขอบังคับ , 
ระเบียบสหกรณเพื ่อรองรับกฎกระทรวงใหม จ.ชลบุรีระเบียบสหกรณเพื ่อรองรับกฎกระทรวงใหม จ.ชลบุรี

      นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดําเนินการ พรอมดวยคณะกรรมการ 
ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาท่ีสหกรณ ไดเขารวมอมรมสัมมนา หลักสูตร “แนวทาง
การแกไขขอบังคับ , ระเบียบสหกรณเพ่ือรองรับกฎกระทรวงใหม “ เพ่ือใหทราบถึง
ระเบียบและกฎกระทรวง ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและเจาหนาท่ีแตละฝาย
ในการบริหารจัดการงานสหกรณ ระหวางวันท่ี 3 - 4 เมษายน 2564 ณ โรงแรมไอยราแกรนด
เขาพระตําหนัก พัทยาใต จ.ชลบุรี

กิจกรรมสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัดกิจกรรมสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

       เดือนน้ีสมาชิกทุกทาน มีความสุขกันอยางเต็มท่ี ท่ีไดมีโอกาสหยุดพักผอน โดยเฉพาะในชวงสงกรานต ซ่ึงเปนเวลาท่ีดีของทุกครอบครัว
ในสถานการณโควิดระลอกใหมน้ี ทางคณะกรรมการไดตระหนักและรับรูถึงปญหาความเดือดรอนท่ีเกิดข้ึนกับสมาชิก บางทานประสบปญหา
มาอยางยาวนาน บางทานเพ่ิงประสบปญหา และบางทานก็มองเห็นปญหาท่ีจะเกิดในอนาคต วันน้ีคณะกรรมการไดตระหนักและมองเห็น
ปญหาน้ีเปนอยางดี แตจะไมใชวิธีคิดและวิธีการแบบเดิม ๆ ซ่ึงมีแตจะเพ่ิมเติมหรือซ้ําเติมใหปญหามันหนักข้ึนจนบางคร้ังหมดหนทางในการแกไข
ทําใหสมาชิกท้ังผูกูและผูค้ําประกันไดถูกฟองรองเปนจํานวนมากเปนภาระและคาใชจายท่ีสมาชิกตองเสียไป ซ่ึงไมใชความมุงม่ันและต้ังใจ
ของคณะกรรมการ ท่ีจะเขามาชวยกันดูแลสมาชิก 

       วันน้ีโชคดีของสมาชิกในรุนน้ี ท่ีมีบุคลากรในจังหวัดสมุทรปราการของเรา ไดมองเห็นปญหาและ
อยากชวยเหลือสมาชิก อาสาเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสหกรณ รวมเปนคณะทํางานในฝายตาง ๆ
บางคณะไดสละเวลาวันหยุดสวนตัวของทาน นําความรูและประสบการณมาระดมพลังสมองชวยกัน
สรางระบบในการดูแลและพัฒนาสมาชิก โดยมีความเช่ือในการมาทํางานคร้ังน้ีวา ถาคุณภาพสมาชิกดี
จะสงผลถึงคุณภาพนักเรียน และคุณภาพการศึกษา แตวันน้ีผมตองขอบคุณปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะ
ปญหาหน้ีคางชําระจํานวนมาก ปญหาสมาชิกท่ีมีวิธีคิดและวิธีการเดิม ๆ ซ่ึงปญหาดังกลาวสงผลถึง
คาใชจาย และเงินปนผลของสมาชิก 
        ตองขอบคุณสมาชิกท่ีมอบความไววางใจและเช่ือม่ัน ในประสบการณและการทํางานของผม
พรอมคณะกรรมการในชุดน้ีไดพิสูจนฝมือ ในการบริหารงานอยางมืออาชีพ ผมมีความเช่ือม่ันวา
ถาอยากไดผลลัพธใหม ตองทําส่ิงใหม ๆ วิธีคิดตองเปล่ียน วิธีการตองใหม ท่ีสําคัญตองอยูกับ
คณะทํางานท่ีมี Growth Mindset และ Good Mindset

อยากไดผลลัพธใหม ตองมี Growth Mindset / Good Mindsetอยากไดผลลัพธใหม ตองมี Growth Mindset / Good Mindset

ของคณะกรรมการ ท่ีจะเขามาชวยกันดูแลสมาชิก 
       วันน้ีโชคดีของสมาชิกในรุนน้ี ท่ีมีบุคลากรในจังหวัดสมุทรปราการของเรา ไดมองเห็นปญหาและ
อยากชวยเหลือ
บางคณะไดสละเวลาวันหยุดสวนตัวของทาน นําความรูและประสบการณมาระดมพลังสมองชวยกัน
สราง
จะสงผลถึงคุณภาพนักเรียน และคุณภาพการศึกษา แตวันน้ีผมตองขอบคุณปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะ
ปญหาหน้ีคางชําระจํานวนมาก ปญหาสมาชิกท่ีมีวิธีคิดและวิธีการเดิม ๆ ซ่ึงปญหาดังกลาวสงผลถึง
คาใชจาย
        
พรอมคณะกรรมการในชุดน้ีไดพิสูจนฝมือ ในการบริหารงานอยางมืออาชีพ ผมมีความเช่ือม่ันวา
ถาอยากไดผลลัพธใหม ตองทําส่ิงใหม ๆ วิธีคิดตองเปล่ียน วิธีการตองใหม ท่ีสําคัญตองอยูกับ
คณะทํางานท่ีมี Growth Mindset และ Good Mindsetคณะทํางานท่ีมี Growth Mindset และ Good Mindset
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วิธีการคํานวณและวิธีการคํานวณและเง่ือนไขเง่ือนไข เพ่ือถอนเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย (เลมน้ําเงิน)  เพ่ือถอนเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย (เลมน้ําเงิน) 
เพ่ือค้ําประกันเงินกู เลขบัญชี 00169XXXXXXเพ่ือค้ําประกันเงินกู เลขบัญชี 00169XXXXXX

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

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

เง่ือนไข การถอนเงินบัญชีเงินฝากเพ่ือหลักประกันเงินกูเง่ือนไข การถอนเงินบัญชีเงินฝากเพ่ือหลักประกันเงินกู

สมาชิกสามารถขอลดจํานวนเงินสงคาหุนได ดังน้ี 
กลุมประจําการกลุมประจําการ อาทิ ขาราชการ/อัตราจาง/พนักงานราชการ/ลูกจางช่ัวคราว/เอกชน
- ใหลดการสงไดไมนอยกวารอยละ 2 ของเงินเดือน 
กลุมเกษียณกลุมเกษียณ อาทิ ขาราชการ/อัตราจาง/พนักงานราชการ/ลูกจางช่ัวคราว/เอกชน
- ใหลดการสงไดไมนอยกวารอยละ 1 ของเงินเดือน

  ตัวอยาง เงินเดือน 15,800 x 2% = 316 บาท ใหปดยอดหุนตัวละ 10 บาท ไดเทากับสงคาหุนไมนอยกวา 320 บาท

เอกสารประกอบ
    1. ใบคําขอลดสงเงินคาหุนตามแบบ
สหกรณ
    2. สลิปเงินเดือนลาสุดท่ีมีการรับรอง

หมายเหตุ : เม่ือลดแลวจะไมสามารถขอเพ่ิมได จนกวาจะมีประกาศจากสหกรณเปดรับเพ่ิมหุน

สมาชิกสามารถขอลดสงเงินคาหุนไดสมาชิกสามารถขอลดสงเงินคาหุนได

    1. ใบคําขอลดสงเงินคาหุนตามแบบ

กรณีท่ี 1 กูสามัญสัญญาเดียว 

กรณีท่ี 2 มีสัญญาการกูอ่ืนๆ นอกเหนือจากกูสามัญ

บัญชีเงินฝากเพ่ือหลักประกันเงินกูฉุกเฉิน 
คือ เลขบัญชี 00126XXXXX

 - หมดหน้ีสัญญาน้ันๆ กับสหกรณออมทรัพย 
   ครูสมุทรปราการ จํากัด

บัญชีเงินฝากเพ่ือหลักประกันเงินกูสามัญ 
คือ เลขบัญชี 00127XXXXX

- หมดหน้ีสัญญาน้ัน ๆ กับสหกรณออมทรัพยครู
   สมุทรปราการ จํากัด
- ผูค้ําประกันสัญญาน้ันๆ ครบตามหลักเกณฑ
   และเงินเดือนเหลือถึง 30%

บัญชีเงินฝากเพ่ือหลักประกันเงินกูรวมหน้ี  
คือ เลขบัญชี 00128XXXXX

 - หน้ีลดลงต่ํากวา 3 ลานบาท และทําสัญญากู 
   ใหเปนสัญญากูสามัญตามหลักเกณฑปกติ   
   โดยผูค้ําประกันในสัญญาครบตามหลักเกณฑ
   และเงินเดือนเหลือถึง 30%

บัญชีเงินฝากเพ่ือหลักประกันเงินกูจะถอนหรือปดบัญชีไดก็ตอเม่ือมีหลักประกัน ดังน้ี



เง่ือนไขเพ่ิมเติมในการถอนหลักประกันคืนเง่ือนไขเพ่ิมเติมในการถอนหลักประกันคืน
- หากสมาชิกชําระหน้ีหมดกอนตามสัญญาท่ีกําหนดไว สามารถยื่นความจํานงปดบัญชีขอเงินคืนไดทันที

- มีหุน ครบ 20% หรือหุนรวมเงินฝาก บัญชีเงินฝากออมทรัพย (เลมน้ําเงิน) เพ่ือค้ําประกันเงินกู ครบ 20% ของยอดหน้ีเงินกูคงเหลือ

- ยอดเงินท่ีถอนไดตองมีนอยกวาเงินฝากในบัญชี 00169XXXXXX (ท้ังน้ีการแจงถอนตองผานการรับรองจากเจาหนาท่ีสินเช่ือ)

คําขอกูมาตรการท่ี 3 หมดเขต 30 มิถุนายน 2564 น้ี

เอกสารท่ีตองสงแจง เพ่ือใหสหกรณสงยอดเรียกเก็บไปยังหนวยงานตนสังกัดใหม     
  ของทาน ระหวางรอหนวยงานตนสังกัดหักชําระใหสหกรณ (สงทางออนไลนได)
 1. คําส่ังแตงต้ังบรรจุรับราชการหรือคําส่ังยาย
 2. บันทึกขอความแจงยาย (กรณีไมใชขาราชการ)
 3. แนบสําเนาบัตรประชาชน 

สมาชิกท่ียายหนวยงานตนสังกัดหรือบรรจุราชการในหนวยงานใหมสมาชิกท่ียายหนวยงานตนสังกัดหรือบรรจุราชการในหนวยงานใหม

เพ่ือเปนการรักษาผลประโยชนของสมาชิกผูกู และผูค้ําประกัน เน่ืองจากหากสมาชิกผูกูผิดนัดชําระหน้ีกับทางสหกรณ จะสงผล
กระทบท้ังผูกู และผูค้ําประกัน อาทิเชน ผูกูจะถูกระงับการกู การค้ําประกัน การรับสวัสดิการทุกประเภท และสมาชิกผูค้ําประกันจะถูก
ระงับสิทธ์ิการกู และการค้ําประกันช่ัวคราว เปนตน ดังน้ัน เพ่ือปองกันไมใหเกิดผลกระทบดังกลาว ทางสหกรณจึงขอใหสมาชิกผูกูท่ี
ยายหนวยงานตนสังกัดใหม โปรดตรวจสอบสลิปเงินเดือนของทาน หากยังไมมีการหักชําระใหโอนเงินชําระดวยตนเองกอน สามารถแจง
รายละเอียดทางชองทางออนไลน ดังน้ี

Line,Facebook ระบุช่ือ เลขสมาชิก แจงจุดประสงคการโอนเงิน (แนบหลักฐานการโอน) 
เลขบัญชี 219-1-06932-0 ธ.กรุงไทย สาขาปากน้ํา สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

กรณีหนวยงานตนสังกัดไมหักสงเงินให
สหกรณ สมาชิกสามารถทําเอกสารขอหัก
ผานบัญชีกรุงไทยอัตโนมัติกับสหกรณ
ไดทันที
1. แบบคําขอหักผานบัญชีอัตโนมัติ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรขาราชการ
3. สําเนาหนาบัญชีกรุงไทย (บัญชีเงินเดือน)

แนวทางการใหบริการสมาชิกชวงสภาวะการแพรระบาดเช้ือไวรัส Covid -19
19 เม.ย. 64 เปนตนไป จนกวาสถานการณจะคล่ีคลาย

บริการเงินกูโดยสามารถยื่นผานระบบออนไลนได3

งดการทําธุรกรรมเงินสดกับสหกรณ2

บริการฝาก – ถอน โดยไมตองมาท่ีสหกรณ แจงขอมูลไดผานชองทาง
Line หรือ Facebook ของสหกรณ
ติดตอการเงิน 0 2288 0904 , 0 2756 3995 , 0 2384 2493-4 ตอ 10 ,11 และ 12

สงคําขอกูทุกประเภท เพ่ือพิจารณาเบ้ืองตน แจงขอมูลไดผานชองทาง
Line หรือ Facebook ของสหกรณ
ติดตอสินเช่ือ 0 2288 0904 , 0 2756 3995 , 0 2384 2493-4 ตอ 15 ,16 ,17 และ 14

สํานักงานใหญ สอ.สป และศูนยบริการสมาชิก เปดใหบริการ

วันจันทร – ศุกร เวลา 08.30 – 16.00 น.

- การลงนามในสัญญาการกูเงินทุกประเภท สหกรณ     
 อนุโลมใหนําสัญญากูลงนามใหเสร็จส้ินได โดยไมตอง   

  เดินทางมาท่ีสหกรณ จนกวาจะมีประกาศเปล่ียนแปลง
- สมาชิกตองจัดสงสัญญาฉบับจริงกลับมาท่ีสหกรณ   
  ทางไปรษณียหรือกลองรับเอกสารหนาสหกรณ
                   *****************
(ยกเวนการกูสามัญเพ่ือเสริมสภาพคลอง Covid-19 

หมดเขตวันท่ี 30 มิ.ย. 64)

เอกสารหักผานบัญชีตองสงฉบับจริงทางไปรษณียหรือกลองรับเอกสารหนาสหกรณ

4

1

อัตราดอกเบ้ีย 4.50 ตอป (ผอนชําระไมเกิน 120 งวด) 
ประสงคย่ืนเอกสารคําขอกูดวยตนเองไดท่ีกลองรับเอกสารหนาสหกรณหรือย่ืนกับเจาหนาท่ีสินเช่ือ 

หากไมประสงคเดินทางสามารถย่ืนเอกสารผานชองทางออนไลนไดทาง Line และ Facebook ของสหกรณ

1. ผูกูรายใหม ใหกูไมเกิน 100,000 บาท

2. ผูกูรายเกา ตองผอนชําระมาแลวอยางนอย 6 งวด ใหกูไดไมเกิน 50,000 บาท 

  หรือรวมสัญญาเดิมแลวไมเกิน 150,000 บาท

การลงนามในสัญญาเงินกู



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 ุมว ิท ต ําบลปากนํ ้า อ ําเภอเมืองเลขที ่  23 / 17-20 ถนนสุข ุมว ิท ต ําบลปากนํ ้า อ ําเภอเมือง
สมุทรปราการ  จ ังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรสาร การเง ิน ต อ 13 โทรสารอื ่นๆ 02 384 2495สมุทรปราการ  จ ังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรสาร การเง ิน ต อ 13 โทรสารอื ่นๆ 02 384 2495
ศูนยบริการสหกรณ โครงการบิสซิเนสทาวน แอดซิตี ้พารค เลขที ่ 382/42 หมู ท ี ่ 1 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธงศูนยบริการสหกรณ โครงการบิสซิเนสทาวน แอดซิตี ้พารค เลขที ่ 382/42 หมู ท ี ่ 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 /คํ ้าประกัน   ตอ 15,16,17,14- สินเชื ่อ/กู /คํ ้าประกัน   ตอ 15,16,17,14
- นิติกร/ปรับโครงสรางหนี ้   ตอ 23,24- นิติกร/ปรับโครงสรางหนี ้   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  แก สมาชิกผู  เสียชีวิต

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
ออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

เลขบัญชี 2191069320
สาขาปากน้ํา

สมาชิกสามัญ 2,389 ราย สมทบ 73 ราย รวม 2,462 ราย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก สหกรณออมทรัพยไทย (สส.สท.)

อายุ 20 - 75 ป รับสมัครต้ังแตวันท่ี
1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564

อายุ 20 - 70 ป รับสมัครต้ังแตวันท่ี 
1 - 31 พฤษภาคม 2564

รับจำนวนวงเงินสงเคราะห 
สูงสุดไมเกิน 600,000 บาท

เงินสงเคราะห     บาท
คาสมัคร      บาท
คาบำรุง       บาท
รวมเปนเงิน     บาท

12,000
    100
     50
12,150

เอกสารประกอบการสมัคร
1.สำเนาบัตรประจำตัวเจาหนาท่ีรัฐ หรือสำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบาน
3.สำเนาใบสำคัญแสดงการทะเบียนสมรส(กรณีสมัครประเภทคูสมรส)สำหรับผูที่ขอใชคำนำหนานาม 
“นางสาว” หรือใชนามสกุลเดิมตองแนบ แบบ ค.ร.2 ท่ีทางราชการออกให
4.สำเนาใบสำคัญการเปล่ียนช่ือ หรือช่ือสกุล(ถามี)
5.ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลรัฐ ฉบับจริง 5.ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลรัฐ ฉบับจริง เวลาไมเกิน 30 วัน พรอมแบบรายงานสุขภาพตนเอง
6.ทะเบียนรับรองบุตร (กรณีเปนสมาชิกสมทบประเภทบุตรบุญธรรม)

สมัครดวยตนเอง พรอมชำระเงินสงเคราะหลวงหนา ไดท่ีสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด

สหกรณขอแสดงความเสียใจแกสมาชิกผูลวงลับ
1. นางนราวัน สุรินทรเลิศ อายุการเปนสมาชิก 40 ป 4 เดือน
โดยสหกรณมอบสวัสดิการ จํานวน 375,000 บาท และ
คาปลงศพจํานวน 13,000 บาท แกครอบครัว สุรินทรเลิศ
2. นายวิศิษฐ สมใจ อายุการเปนสมาชิก 28 ป 9 เดือน
โดยสหกรณมอบสวัสดิการ จํานวน 315,000 บาท และ
คาปลงศพจํานวน 13,000 บาท แกครอบครัวสมใจ

นายวิศิษฐ สมใจ ไดรับสวัสดิการ จํานวน 220,000 บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.)

นายวิศิษฐ สมใจ ไดรับสวัสดิการ จํานวน 570,000 บาท


