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สารสัมพันธ์สารสัมพันธ์
สหกรณอ์อมที่รพัยค์รสูมุที่รปีร�ก�ร จำำ�กดัื สหกรณอ์อมที่รพัยค์รสูมุที่รปีร�ก�ร จำำ�กดัื 

ส่งเสริมการออม เพียบพร้อมบริการ บริหารโปร่งใส

การประชุมุใหญ่่วิิสามญั่ คร ั�งท่ี่� 2 พ.ศ. 2564 สหกรณ์อ์อมที่รพัย์ค์รูสมุที่รปราการการประชุมุใหญ่่วิิสามญั่ คร ั�งท่ี่� 2 พ.ศ. 2564 สหกรณ์อ์อมที่รพัย์ค์รูสมุที่รปราการ
       เมื่่�อวัันที่่� 14 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2564 สหกรณ์์ออมื่ที่รัพย์ครูสมืุ่ที่รปราการ จิำกัด จิัดประชุุมื่ใหญ่่วัิสามื่ัญ่ 
              ครั�งที่่� 2 พ.ศ. 2564 เวัลา 07.00 - 12.00 น. ณ์ ห้องประชุุมื่คอนเวันชุั�นฮอล์ ชุั�น 6 อิมื่พ่เร่ยลเวัิลด์ สำโรง 
                    เพ่�อพิจิารณ์าแก้ไขเพิ�มื่เติิมื่ข้อบัังคับัสหกรณ์์ ฯ และการยกร่างระเบั่ยบัวั่าด้วัยการสรรหาบัุคคลที่่�จิะ
                          ได้รับัเล่อกติั�งเป็นกรรมื่การดำเนินการ และผูู้้ติรวัจิสอบักิจิการของสหกรณ์์ ฯ โดยปฏิิบััติิติามื่   
                                มื่าติรการศูนย์บัริหารสถานการณ์์แพร่ระบัาดของโรคติิดเชุ่�อไวัรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
                                       อย่างเคร่งครัด จิึงเป็นเหติุให้จิำกัดจิำนวันสมื่าชุิกผูู้้เข้าร่วัมื่ประชุุมื่ 500 คนเที่่านั�น
                                             ซึ่ึ�งในการจิัดการประชุุมื่ดังกล่าวั สหกรณ์์ได้มื่่จิุดติรวัจิคัดกรอง ติระเติร่ยมื่ให้           
                                                     สมื่าชุิกที่่�ประสงค์เดินที่างมื่าเข้าร่วัมื่ประชุุมื่เป็นอย่างด่ และยังงดการให้
                                                                  น�ำด่�มื่ อาหาร เพ่�อลดการเปิดหน้ากากของผูู้้เข้าร่วัมื่อ่กด้วัย

Top of The Best Practice สหกรณ์์ตัวัิอย่์างของตัน้แบบสหกรณ์์ออมที่รพัย์์ครูTop of The Best Practice สหกรณ์์ตัวัิอย่์างของตัน้แบบสหกรณ์์ออมที่รพัย์์ครู

       ทีุ่กๆปัญ่หา ทีุ่กๆควัามื่ติ้องการของสมื่าชุิก ค่อบัที่ที่ดสอบัที่่�ที่้าที่ายในการบัริหารเป็นบัที่เร่ยน
ที่่�สำคัญ่ของการเร่ยนรู้ในการที่ำงาน     
       ขอบัคุณ์สมื่าชุิกทีุ่กที่่าน ที่่�ได้มื่อบัโอกาสที่่�ด่ในการเข้ามื่าบัริหาร วัันน่�ควัามื่สำเร็จิเกิดขึ�น
มื่ากมื่าย แมื่้มื่่ควัามื่ยากลำบัากในหลากหลายประเด็น แติ่ด้วัยควัามื่มืุ่่งมื่ั�น จิริงใจิ จิริงจิัง ในการ
เข้ามื่าเพ่�อ ดูแล แก้ไข และพัฒนาสมื่าชุิก สร้างผู้ลงานเป็นที่่�ประจิักษ์์ชุัดและเกิดการยอมื่รับัอย่างด่ยิ�ง
จิากมื่วัลสมื่าชุิกและหลากหลายหน่วัยงาน จินนำไปสู่สหกรณ์์ติัวัอย่าง เพ่�อเป็นติ้นแบับัของสหกรณ์์
ออมื่ที่รัพย์ครู ใน 4 ภููมื่ิภูาค

       ขอขอบัคุณ์ทีุ่กที่่านที่่�มื่่ส่วันร่วัมื่ในการสร้างควัามื่สำเร็จิในเบั่�องติ้น และพร้อมื่ที่่�จิะชุ่วัยกัน
เป็นพลังขับัเคล่�อนเพ่�อสร้างการเปล่�ยนแปลงบันประโยชุน์สุขของมื่วัลสมื่าชุิก

เป้าหมายที่ี�ที่้าที่าย เพ่�อก้าวเดิินต่่อไป ปี 2565 ปีแห่งการพัฒนาเป้าหมายที่ี�ที่้าที่าย เพ่�อก้าวเดิินต่่อไป ปี 2565 ปีแห่งการพัฒนา
สมาชิิกมีคุุณภาพชิีวิต่ที่ี�ดิี สหกรณ์มั�นคุงอย่างยั�งย่นสมาชิิกมีคุุณภาพชิีวิต่ที่ี�ดิี สหกรณ์มั�นคุงอย่างยั�งย่น

นายอิที่ธิิพัที่ธิ์ ธิ่ระวัรรณ์สารนายอิที่ธิิพัที่ธิ์ ธิ่ระวัรรณ์สาร
ประธิานกรรมื่การดำเนินการสหกรณ์์ประธิานกรรมื่การดำเนินการสหกรณ์์

ในการแก้ไขปัญหาหนี�สินคุรูและบุคุลากรที่างการศึึกษา โดิยใชิ้สหกรณ์เป็นฐานในการแก้ไขปัญหาหนี�สินคุรูและบุคุลากรที่างการศึึกษา โดิยใชิ้สหกรณ์เป็นฐาน



สารจากคณะกรรมการฝ่่ายการเงิินและสินเชื่่�อ

สารจากคณะกรรมการฝ่่ายบริหารท่ั่�วไป

  กระผู้มื่นายกำจิัด สุวัรรณ์ปาล ประธิานกรรมื่การฝ่่ายบัริหารที่ั�วัไป นายวัินัย หลำวัรรณ์ะ กรรมื่การ 

นางศิริรัติน์ อ�ำติระกูล กรรมื่การและเลขานุการ และอนุกรรมื่การ 4 ที่่าน ได้แก่ นายนพดลอารมื่ณ์์สุขโข 

นายไพรัติน์ ก้อนที่องคำ และนายจิิราพงศ์ จิุติิธินะเสฏิฐ์์ ผูู้้ซึ่ึ�งได้มื่่ส่วันร่วัมื่ในการขับัเคล่�อนการที่ำงาน

ร่วัมื่กันของฝ่่ายบัริหารที่ั�วัไป จิึงขออนุญ่าติใชุ้สารสัมื่พันธิ์ฉบัับัน่�ประชุาสัมื่พันธิ์ข่าวัสาร

แก่สมื่าชุิกเพ่�อแจิ้งควัามื่เคล่�อนไหวัให้กับัสมื่าชุิกที่ราบั เป็นสารสัมื่พันธิ์ฉบัับัสุดที่้ายของ

คณ์ะกรรมื่การชุุดที่่� 60/64 ซึ่ึ�งคณ์ะกรรมื่การฝ่่ายบัริหารที่ั�วัไปทีุ่กที่่าน ได้ปฏิิบััติิหน้าที่่�

ติามื่แผู้นงานโครงการและร่วัมื่กันแก้ปัญ่หาชุ่วัยเหล่อสมื่าชุิกอย่างเติ็มื่ควัามื่สามื่ารถ

เป็นไปติามื่เป้าหมื่ายที่่�ติั�งไวั้เพ่�อมืุ่่งประโยชุน์ติ่อสมื่าชุิกและองค์กรเป็นสำคัญ่ 

 ติ่อไปน่�คงเป็นหน้าที่่�ของคณ์ะกรรมื่การชุุดใหมื่่ที่่�จิะเข้ามื่าปฏิิบััติิหน้าที่่�แที่น 

โดยจิะมื่่การสรรหากรรมื่การชุุดใหมื่่ ในวัันเสาร์ ที่่� 18 ธิันวัาคมื่ พ.ศ. 2564 เวัลา 

08.00 น. - 12.00 น. ขอเชุิญ่สมื่าชุิกทีุ่กที่่านได้ไปใชุ้สิที่ธิิ�เล่อกติัวัแที่นของที่่านเพ่�อเข้าไปปฏิิบััติิหน้าที่่�ติ่อไป 

           ติ้องขอขอบัคุณ์คณ์ะกรรมื่การ อนุกรรมื่การ เจิ้าหน้าที่่� สมื่าชุิก และผูู้้เก่�ยวัข้องทีุ่กที่่านที่่�มื่่ส่วันร่วัมื่ในการส่งเสริมื่พัฒนา

สหกรณ์์ออมื่ที่รัพย์ครูสมืุ่ที่รปราการ จิำกัด ให้พัฒนาอย่างยั�งย่น สมื่าชุิกอยู่ด่มื่่สุข ที่้ายสุดน่�ขอกราบัอาราธินาคุณ์พระศร่รัตินติรัย

สิ�งศักดิ�ที่ั�งหลายในสากลโปรดบัันดาลดลให้ที่่านและครอบัครัวัจิงประสบัแติ่ควัามื่สุขควัามื่เจิริญ่ติลอดปีน่�และปี 2565

 กระผู้มื่นายชุาญ่สินธิุ์ กิจิแสงที่อง ประธิานกรรมื่การฝ่่ายการเงินและสินเชุ่�อ นายธิ่รพล โพธิิ�เมื่่อง

กรรมื่การ นางสาวันวัลอนงค์ วังษ์์เพ็ชุร์ กรรมื่การและเลขานุการ และอนุกรรมื่การ 4 ที่่าน ได้แก่ นางธิัญ่ธิร

เหมื่่อนเดชุ นายมื่นติร่ แผู้้วัฉ�ำ นายวัิสูติร ยอดสุข และดร.วั่รนุชุ สุที่ธิพันธิ์ ผูู้้ซึ่ึ�งได้มื่่ส่วันร่วัมื่ในการขับัเคล่�อน

การที่ำงานร่วัมื่กันของฝ่่ายการเงินและสินเชุ่�อ คณ์ะกรรมื่การทีุ่กที่่านได้มื่่ควัามื่ติระหนักด่วั่าในชุ่วังของ

สถานการณ์์การแพร่ระบัาดของโรคไวัรัสโคโรนา COVID – 19 ที่่�ยังมื่่การแพร่ระบัาดอย่างติ่อเน่�อง 

ส่งผู้ลกระที่บัติ่อสมื่าชุิกและบัุคคลในครอบัครัวั ที่างคณ์ะกรรมื่การฝ่่ายการเงินและสินเชุ่�อ 

จิึงขอเร่ยนแจิ้งย�ำสิที่ธิิ�ให้สมื่าชุิกที่ราบัวั่า โครงการเงินกู้สามื่ัญ่เพ่�อเสริมื่สภูาพคล่องในชุ่วัง

สถานการณ์์โควัิด 19 ยังดำเนินการปล่อยเงินกู้ให้แก่สมื่าชุิกอย่างติ่อเน่�องทีุ่กสัปดาห์ 

สำหรับัสมื่าชุิกที่่�มื่่เงินเด่อนเหล่อติ�ำกวั่า 30% แติ่ไมื่่ติ�ำกวั่า 1,000 บัาที่ หากสมื่าชุิก

มื่่ควัามื่จิำเป็นและเด่อดร้อนติ่อการดำรงชุ่วัิติประจิำวััน สมื่าชุิกสามื่ารถมื่าใชุ้สิที่ธิิ�

ในโครงการน่�ได้ นอกจิากโครงการเงินกู้สามื่ัญ่เพ่�อเสริมื่สภูาพคล่องในชุ่วังภูาวัะ

วัิกฤติิโควัิด 19 เฟส 3 แล้วันั�น ที่างสหกรณ์์ ฯ ยังมื่่โครงการเงินกู้สามื่ัญ่โดยใชุ้บััญ่ชุ่

เงินฝ่ากหลักประกันค�ำประกัน บััญ่ชุ่ 27 และ บััญ่ชุ่ 28 หากสมื่าชุิกที่่านใดมื่่บััญ่ชุ่ดังกล่าวั ที่่านสามื่ารถใชุ้สิที่ธิิ�ในการกู้โครงการน่�ได้

เชุ่นเด่ยวักัน โดยที่่�สมื่าชุิกติ้องมื่่เงินเด่อนหลังหักค่าใชุ้จิ่ายติ่างๆ แล้วั ไมื่่ติ�ำกวั่า 1,000 บัาที่ ที่ั�ง 2 โครงการน่�ที่่านสามื่ารถใชุ้สิที่ธิิ�ได้

จินถึงวัันที่่� 29 กรกฎาคมื่ 2565 

 สำหรับัสมื่าชุิกสหกรณ์์ ฯ ผูู้้สูงวััย ที่่านยังได้รับัสิที่ธิิ�การกู้เชุ่นเด่ยวักัน แมื่้วั่าในการกู้สามื่ัญ่อ่�น ๆ จิะไมื่่สามื่ารถกู้ได้ก็ติามื่ 

ซึ่ึ�งที่างคณ์ะกรรมื่การดำเนินการสหกรณ์์ ฯ ได้มื่่มื่ติิอนุมื่ัติิกู้เงินสวััสดิการผูู้้สูงวััย อายุ 70 ปีขึ�นไป โดยสหกรณ์์ ฯ จิะเร่ยกเก็บัเฉพาะ

ดอกเบั่�ยเที่่านั�น เป็นการชุ่วัยเหล่อสมื่าชุิกสูงวััยให้สามื่ารถกู้เงินกับัสหกรณ์์ได้ 

 ที่ั�งน่�คณ์ะกรรมื่การฝ่่ายการเงินและสินเชุ่�อ หวัังวั่ามื่าติรการติ่าง ๆ ที่่�ที่างคณ์ะกรรมื่การดำเนินการสหกรณ์์ ฯ ชุุดที่่� 60/2564 

ได้มื่่ขึ�นมื่าในครั�งน่� จิะชุ่วัยบัรรเที่าควัามื่เด่อดร้อนให้แก่สมื่าชุิกและบัุคคลในครอบัครัวัของสมื่าชุิกได้ ขอเป็นกำลังใจิให้กับัสมื่าชุิก

ทีุ่ก ๆ ที่่าน ผู้่านพ้นวัิกฤติในครั�งน่�ไปด้วัยกัน และขอให้มื่่สุขภูาพที่่�สมื่บัูรณ์์ แข็งแรง และปราศจิากโรคภูัยทีุ่กประการ



สารจากคณะกรรมการฝ่่ายสว่สดิิการและสารสนเทั่ศ

สารจากคณะกรรมการฝ่่ายวิชื่าการและระเบียบ

นายณ์ัฐ์พล นุชุอุดมื่นายณ์ัฐ์พล นุชุอุดมื่

ประธิานกรรมื่การฝ่่ายสวััสดิการและสารสนเที่ศประธิานกรรมื่การฝ่่ายสวััสดิการและสารสนเที่ศ

 กระผู้มื่นายณ์ัฐ์พล นุชุอุดมื่ ประธิานกรรมื่การฝ่่ายสวััสดิการและสารสนเที่ศ นางวัิลาวัรรณ์ ติันรัตินะ
กรรมื่การ นางวัาสนา แจิ่มื่เจิริญ่ กรรมื่การและเลขานุการ และอนุกรรมื่การ 5 ที่่าน ได้แก่ ดร.ภููมื่ิ พระรักษ์า
นายสมื่ชุาย พึ�งอิ�มื่ วั่าที่่�ร.ติ.ลมื่บัล บัุญ่มื่านะ นางกิ�งดาวั เที่่อกขันติ่ และนางวัาที่ิน่ สุธินรักษ์์ ผูู้้ซึ่ึ�งได้มื่่
ส่วันร่วัมื่ในการขับัเคล่�อนการที่ำงานร่วัมื่กันของฝ่่ายสวััสดิการและสารสนเที่ศ ประจิำปี 2564 น่�
 ที่่�ผู้่านมื่านั�นฝ่่ายสวััสดิการและสารสนเที่ศได้มื่่บัที่บัาที่หน้าที่่�ในงานของสหกรณ์์ ฯ
ด้านการประชุาสัมื่พันธิ์ข่าวัสาร การจิัดโครงการให้ควัามื่รู้แก่สมื่าชุิก และงานสวััสดิการ
สหกรณ์์ยังคงพัฒนาการติิดติ่อส่�อสารออนไลน์ และการอำนวัยควัามื่สะดวักแก่สมื่าชุิก
ด้านเที่คโนโลย่ที่่�มื่ากยิ�งขึ�น ไมื่่วั่าจิะเป็น การกู้ การค�ำประกัน ผู้่านระบับัออนไลน์ที่่�ได้
เริ�มื่ใชุ้งานไปแล้วั นอกเหน่อจิากการติรวัจิสอบัข้อมืู่ลตินเองและการติิดติ่อธิุรกรรมื่
ชุ่องที่างออนไลน์ได้แล้วันั�น เร็วั ๆ น่� การฝ่าก - ถอน ผู้่านแอปพลิเคชุั�นของสหกรณ์์
กำลังจิะเปิดใชุ้งาน เพ่�อลดการเดินที่างในสภูาวัะการแพร่เชุ่�อไวัรัสโคโรนา 2019 เชุ่นน่�
 คณ์ะกรรมื่การทีุ่กที่่านได้ที่ำงานเพ่�อสมื่าชุิกกันอย่างเติ็มื่ประสิที่ธิิภูาพ หวัังเป็นอย่างยิ�งที่่�สมื่าชุิกทีุ่กที่่านจิะได้ประโยชุน์สูงสุด
จิากโครงการของฝ่่ายสวััสดิการและสารสนเที่ศและการดูแลจิากสหกรณ์์ที่่�ด่มื่ากขึ�นติ่อไปในอนาคติ

 กระผู้มื่นายไพฑููรย์  คงเที่่ยน ประธิานกรรมื่การฝ่่ายวัิชุาการและระเบั่ยบั นายเอกพจิน์ กันภูัย
กรรมื่การ นายเมื่ธิชุนัน เส่ออากาศ กรรมื่การและเลขานุการ และอนุกรรมื่การ 4 ที่่าน ได้แก่ นายวัุฒิชุัย
วัันที่มื่าติย์ นายนิวััติรชุัย วัรรณ์ชุาล่ นายคมื่น์ รัศมื่่โรจิน์ และนายสรศาสติร์ วัรรณ์์ประเสรริฐ์ ผูู้้ซึ่ึ�งได้
มื่่ส่วันร่วัมื่ในการขับัเคล่�อนการที่ำงานร่วัมื่กันของฝ่่ายวัิชุาการและระเบั่ยบั ขอประชุาสัมื่พันธิ์ข่าวั
ควัามื่เคล่�อนไหวัในการปรับัปรุงข้อบัังคับั ระเบั่ยบัสหกรณ์์ ฯ วั่าด้วัยการสรรหาบัุคคลที่่�จิะได้รับั
การเล่อกติั�งเป็นผูู้้ติรวัจิสอบักิจิการและกรรมื่การดำเนินการ โดยมื่่สาระสำคัญ่ ดังน่�
 1. แก้ไขข้อบัังคับัและระเบั่ยบัสหกรณ์์ ฯ เพ่�อให้สอดคล้องกับักฎกระที่รวัง ในการ
ดำเนินงานและการกำกับัดูแลสหกรณ์์ออมื่ที่รัพย์และสหกรณ์์เครดิติยูเน่ยน พ.ศ.2564 
ซึ่ึ�งมื่่ผู้ลบัังคับัใชุ้ติั�งแติ่วัันที่่� 10 กุมื่ภูาพันธิ์ 2564
 2. ระเบั่ยบัสหกรณ์์ ฯ วั่าด้วัยการสรรหาบัุคคลที่่�จิะได้รับัการเล่อกติั�งให้เป็น
ผูู้้ติรวัจิสอบักิจิการนั�น จิะมื่่ปรับัปรุงแก้ไขหลักเกณ์ฑู์ที่่�สำคัญ่ดังน่�
     2.1 ผูู้้ติรวัจิสอบักิจิการจิะติ้องผู้่านการอบัรมื่หลักสูติรที่่�เก่�ยวัข้องกับัการติรวัจิสอบักิจิการจิากกรมื่ติรวัจิบััญ่ชุ่และสหกรณ์์ ฯ 
             ขนาดใหญ่่จิะติ้องมื่่ผูู้้ติรวัจิสอบักิจิการที่่�มื่่คุณ์วัุฒิระดับัปริญ่ญ่าติร่ด้านการเงินการบััญ่ชุ่และการบัริหารธิุรกิจิเศรษ์ฐ์ศาสติร ์
     2.2 มื่่การกำหนดคุณ์ลักษ์ณ์ะติ้องห้ามื่ของการเป็นผูู้้ติรวัจิสอบั และวัาระการดำรงติำแหน่งคราวัละไมื่่เกินสามื่ปี และดำรง 
             ติำแหน่งได้ไมื่่เกินสองวัาระติิดติ่อกัน
     2.3 มื่่การกำหนดหน้าที่่�ควัามื่รับัผู้ิดชุอบัของผูู้้ติรวัจิสอบักิจิการ เป็นติ้น
 3.ระเบั่ยบัสหกรณ์์ ฯ วั่าด้วัยการสรรหาบัุคคลที่่�จิะได้รับัการเล่อกติั�งเป็นกรรมื่การดำเนินการ มื่่การปรับัปรุงแก้ไขหลักเกณ์ฑู์
ที่่�สำคัญ่ดังน่�
     3.1 แบั่งแยกหน่วัยสมื่าชุิกให้ ออกเป็น 5 หน่วัย ซึ่ึ�งประกอบัด้วัย หน่วัยที่่� 1 สมื่าชุิกสังกัด สพป.สป.เขติ 1. , อาชุ่วัะในเขติ
อำเภูอเมื่่อง พระประแดง พระสมืุ่ที่รเจิด่ย์ และสังกัดอ่�น ๆ หน่วัยที่่� 2 สมื่าชุิกสังกัด สพป.สป เขติ 2 , อาชุ่วัะในเขติอำเภูอ บัางพล่ 
บัางบั่อ บัางเสาธิง หน่วัยที่่� 3 สมื่าชุิกสังกัดมื่ัธิยมื่ศึกษ์าจิังหวััดสมืุ่ที่รปราการ หน่วัยที่่� 4 สมื่าชุิกสังกัดองค์กรปกครองส่วันที่้องถิ�นใน
จิังหวััดสมืุ่ที่รปราการ หน่วัยที่่� 5 สมื่าชุิกที่่�สังกัดสถานศึกษ์าเอกชุนในจิังหวััดสมืุ่ที่รปราการ
     3.2 สมื่าชุิกแติ่ละหน่วัยจิะเล่อกผูู้้แที่นได้เฉพาะหน่วัยสมื่าชุิกที่่�ตินสังกัดเที่่านั�น
     3.3 ติำแหน่งประธิานกรรมื่การ สมื่าชุิกสามื่ัญ่ทีุ่กคนสามื่ารถเล่อกได้



ต่รวจสอบรายชิ่�อ และหน่วยเล่อกต่ั�งของที่่านไดิ้ที่ี� www.spktcoop.com 
- เปิดิผ่่านคุอม กดิ Ctrl + F ใส่เลขสมาชิิกของที่่านคุ้นหา 

- เปิดิผ่่านม่อถื่อ ใชิ้แว่นขยาย คุ้นหา ใส่เลขสมาชิิกของที่่านคุ้นหา
อย่าล่ม! นำบัต่รประจำต่ัวประชิาชินไป ณ ที่ี�หน่วยเล่อกต่ั�งเพ่�อของใชิ้สิที่ธิ์ิ�



หลักฐานประกอบการสมัคุร
             (1) ใบัสมื่ัครติามื่แบับัที่่�สหกรณ์์กำหนด  สามื่ารถขอรับัได้ที่่�ฝ่่ายธิุรการ  สำนักงานสหกรณ์์ออมื่ที่รัพย์ครูสมืุ่ที่รปราการ จิำกัด 
(สำนักงานใหญ่่) ได้ติั�งแติ่วัันประกาศน่�เป็นติ้นไป ในวัันและเวัลาที่ำการ 
             (2) สำเนาหลักฐ์านแสดงคุณ์วัุฒิการศึกษ์า  จิำนวัน 1 ฉบัับั
             (3) สำเนาหลักฐ์านที่่�แสดงถึงการผู้่านการฝ่ึกอบัรมื่ติามื่หลักสูติรที่่� คพชุ.กำหนด (ถ้ามื่่)
             (4) สำเนาบััติรประจิำติัวัประชุาชุน หร่อ สำเนาบััติรประจิำติัวัข้าราชุการ จิำนวัน 1 ฉบัับั
             (5) สำเนาที่ะเบั่ยนบั้าน  จิำนวัน 1 ฉบัับั
             (6) รูปถ่ายหน้าติรงไมื่่สวัมื่แวั่นติาดำ ถ่ายไวั้ไมื่่เกิน 6 เด่อน  ขนาด 4 x 6 นิ�วั  จิำนวัน 1 รูป
             (7) หนังส่อแสดงข้อมืู่ลเครดิติจิากบัริษ์ัที่ข้อมืู่ลเครดิติติามื่กฎหมื่ายวั่าด้วัยการประกอบัธิุรกิจิข้อมืู่ลเครดิติ ติามื่ข้อ 3(13)  
                  โดยเป็นข้อมืู่ลย้อนหลัง 2 ปี นับัถึงวัันที่่� 15 พฤศจิิกายน 2564



กรุณาส่ง          ชิ่�อที่ี�อยู่ผู่้รับ        

1.นายณ์ัฐ์พล นุชุอุดมื่  2.นางวัิลาวัรรณ์ ติันรัตินะ  3.นางวัาสนา แจิ่มื่เจิริญ่  4.ดร.ภููมื่ิ พระรักษ์า         

ชิ�าระคุ่าบริการเป็นเงินเชิ่�อ

ใบอนุญาต่พิเศึษที่ี� 63/2561

ที่ี�ที่�าการไปรษณีย์สมุที่รปราการ

  สหกรณ์์ออมื่ที่รัพย์ครูสมืุ่ที่รปราการ จิ�ากัด (ส�านักงานใหญ่่) สหกรณ์์ออมื่ที่รัพย์ครูสมืุ่ที่รปราการ จิ�ากัด (ส�านักงานใหญ่่) เลขท่ี่� 23 / 17-20 ถนนสุขุมื่วัิที่ ติ�าบัลปากน��าเลขท่ี่� 23 / 17-20 ถนนสุขุมื่วัิที่ ติ�าบัลปากน��า  
อ�าเภูอเมื่่องสมุื่ที่รปราการ จิังหวััดสมืุ่ที่รปราการ 10270 โที่รสาร การเงิน ติ ่อ 13 โที่รสารอ่�นๆ 02 384 2495อ�าเภูอเมื่่องสมุื่ที่รปราการ จิังหวััดสมืุ่ที่รปราการ 10270 โที่รสาร การเงิน ติ ่อ 13 โที่รสารอ่�นๆ 02 384 2495
 ศูนย์บัริการสหกรณ์์ โครงการบัิสซึ่ิเนสที่าวั์น แอดซึ่ิต่ิ�พาร์ค เลขท่ี่� 382/42 หมูื่่ท่ี่� 1 ติ�าบัลบัางเสาธิง อ�าเภูอบัางเสาธิง ศูนย์บัริการสหกรณ์์ โครงการบัิสซึ่ิเนสที่าวั์น แอดซึ่ิต่ิ�พาร์ค เลขท่ี่� 382/42 หมูื่่ท่ี่� 1 ติ�าบัลบัางเสาธิง อ�าเภูอบัางเสาธิง  
จิังหวััดสมืุ่ที่รปราการ 10540 โที่รศัพที่์ : 0-2050-4360 โที่รสาร : 0-2050-4361 มื่่อถ่อ : 086-376-4514จิังหวััดสมืุ่ที่รปราการ 10540 โที่รศัพที่์ : 0-2050-4360 โที่รสาร : 0-2050-4361 มื่่อถ่อ : 086-376-4514

สหกรณอ์อมทรพัยครูสมุทรปราการ จ�ากดัสหกรณอ์อมทรพัยครูสมุทรปราการ จ�ากดั  SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITEDSAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

สหกรณ์ออมที่รัพย์คุรูสมุที่รปราการ จ�ากัดิ

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     ติ่อ 10,11,12- การเงิน     ติ่อ 10,11,12
- สินเชุ่�อ/กู ้/ค��าประกัน   ติ่อ 15,16,17,14- สินเชุ่�อ/กู ้/ค��าประกัน   ติ่อ 15,16,17,14
- นิติิกร/ปรับัโครงสร้างหน่�   ติ่อ 23,24- นิติิกร/ปรับัโครงสร้างหน่�   ติ่อ 23,24
- สวััสดิการ/ลาออก/โอนย้าย  ติ่อ 27- สวััสดิการ/ลาออก/โอนย้าย  ติ่อ 27
- ฌาปนกิจิฯ      ติ่อ 28- ฌาปนกิจิฯ      ติ่อ 28
- ATM/ใบัเสร็จิ     ติ่อ 25,26- ATM/ใบัเสร็จิ     ติ่อ 25,26
- ธุิรการ รับั/ส่งเอกสาร   ติ่อ 21,22- ธุิรการ รับั/ส่งเอกสาร   ติ่อ 21,22
- ประชุาสัมื่พันธิ์    ติ่อ 31,32- ประชุาสัมื่พันธิ์    ติ่อ 31,32

5.นายสมื่ชุาย พึ�งอิ�มื่      
9.น.ส.วัรรณ์ผู้กานต์ิ  บับุัผู้าสวุัรรณ์์   10.น.ส.เพญ็่นภูา   ทุี่มื่ม่ื่    

6.วั่าที่่�ร.ติ.ลมื่บัล บัุญ่มื่านะ     7.นางกิ�งดาวั เที่่อกขันติ่    8.นางวัาที่ิน่ สุธินรักษ์์
คุณะบรรณาธิ์ิการ 

เลขบััญ่ชุ ่2191069320 
สาขาปากน��า

สหกรณ์มอบเงินสวัสดิิการถึืงแก่กรรมให้ แก่สมาชิิกผู่ ้ เสียชีิวิต่ 

สมาคุมฌาปนกิจสงเคุราะห์
สหกรณ์ออมที่รัพย์คุรูสมุที่รปราการ จำกัดิ

   สมื่าชุิกสามื่ัญ่      จิำนวัน 2,326 ราย 
   สมื่าชุิกสมื่ที่บั      จิำนวัน     73 ราย 
   รวัมื่       จิำนวัน 2,399 ราย
ขอแสดงควัามื่ไวั้อาลัยแด่สมื่าชุิกผูู้้ล่วังลับั
นางศร่เพชุร ปุงบัางกะด่� สหกรณ์์มื่อบั 218,536 บัาที่

สหกรณ์์ขอแสดงควัามื่ไวั้อาลัยแก่สมื่าชุิกผูู้้ล่วังลับั โดยมื่่รายนามื่ดังน่�
1. นายประเสริฐ์ อยู่สำราญ่ สหกรณ์์มื่อบั 470,000 บัาที่ ให้แก่ครอบัครัวัอยู่สำราญ่
2. นางวัาณ์่ ส่บักระพัน สหกรณ์์มื่อบั 450,000 บัาที่ ให้แก่ครอบัครัวัส่บักระพัน
3. นางศร่เพชุร ปุงบัางกะด่� สหกรณ์์มื่อบั 420,000 บัาที่ ให้แก่ครอบัครัวัปุงบัางกะด่�
4. นายบัุญ่ที่ัน ที่่จิักร สหกรณ์์มื่อบั 415,000 บัาที่ ให้แก่ครอบัครัวัที่่จิักร
5. นายเก่ยรติิพงษ์์ วังค์ธินานันที่์ สหกรณ์์มื่อบั 325,000 บัาที่ ให้แก่ครอบัครัวัวังค์ธินานันที่์
6. นางสาวัมื่ัลลิกา ชุมื่ภููที่อง สหกรณ์์มื่อบั 150,000 บัาที่ ให้แก่ครอบัครัวัชุมื่ภููที่อง
7. นางสาวัผู้กาสิน่ โชุติิไธิสง สหกรณ์์มื่อบั 150,000 บัาที่ ให้แก่ครอบัครัวัโชุติิไธิสง
8. นางศิริพร เวัชุชุพิพัฒน์ สหกรณ์์มื่อบั 150,000 บัาที่ ให้แก่ครอบัครัวั
และสหกรณ์์ยังได้มื่อบัค่าปลงศพให้ครอบัครัวัละ 13,000 บัาที่ (ณ์ วัันที่่� 25 พ.ย. 64)

ฐานะทางการเงิน 
ณ วัันสิ้ิ�นเดืือนตุุลาคม 2564

จำนวนสมาชิิก
ณ วันสิ�นเดืือนตุุลาคม 2564

 สมื่าชุิกติ้นเด่อน ติ.ค. 64    
 เข้าใหมื่่                              
 สมื่าชุิกลาออก                        
 ขาดสมื่าชุิกภูาพ                           
 รวัมื่ปลายเด่อน ติ.ค. 64    
 สมื่าชุิกสมื่ที่บั          

ข้อมืู่ล ณ์ วัันที่่� 31 ติุลาคมื่ 2564

คน
คน
คน
คน
คน
คน

บัาที่
บัาที่

บัาที่
บัาที่
บัาที่
บัาที่

ทีุ่นเร่อนหุ้น
ทีุ่นสำรอง
เงินกู้ย่มื่จิาก
สถาบัันการเงิน
รายได้
รายจิ่าย
กำไรสุที่ธิิโดยประมื่าณ์

ข้อมืู่ล ณ์ วัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2564

9,531
26
17
4

9,536
280

   3,335,947,522.18   
332,467,346.39 

              ไมื่่ม่ื่                         
405,442,714.80 
 133,614,217.20 
  271,828,497.60 


