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ระเบีียบสหกรณ์์
ที่่�มีีการปรัับปรุุงหรืือแก้้ไข

ภาคผนวก

1

ลำดับ

แก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยการให้
เงินกู้สามัญและดอกเบี้ยเงินกู้
พ.ศ. 2562

ระเบียบที่แก้ไข

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

สมาชิกสามัญ ซึ่งเป็นครูสังกัดสถานศึกษาเอกชน ที่ได้ส่งเงินงวดชำระหนี้โดยวิธีหักจากเงิน
ได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จา่ ยต้นสังกัด ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
เดิม
(1) เป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้รายเดือน
สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
(2) เป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินได้รายเดือน
สูงสุดไม่เกิน 45,000 บาท

ปรับเพิ่มวงเงินกู้ ดังนี้
สมาชิกสามัญที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ และส่งเงินงวดชำระหนี้โดยวิธีหักจากเงิน
ได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายต้นสังกัด ให้กู้สามัญทั่วไปในวงเงินไม่เกิน 100 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ต้องไม่เกินวงเงินกู้ดังนี้
เดิม
1) เป็นสมาชิกครบ 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 600,000 บาท
(2) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 800,000 บาท
(3) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
(4) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 9 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท
(5) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ปี จำนวนเงินกูไ้ ม่เกิน 2,000,000 บาท
(6) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 12 ปี ขึน้ ไป จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
แก้ไข
(1) เป็นสมาชิกครบ 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
(2) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท
(3) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 8 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท
(4) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี จำนวนเงินกูไ้ ม่เกิน 2,500,000 บาท
(5) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขนึ้ ไป จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท

สาระสำคัญ

สรุปผลงานฝ่ายวิชาการและระเบียบในรอบปี 2564
วันประกาศใช้

คณะกรรมการดำเนินการ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
ชุดที่ 60/2564
1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่มีมติอนุมัติ

รายงานกิจการ
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สมาชิกสามัญ ซึ่งเป็นครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง ทีไ่ ด้ส่งเงินงวด
ชำระหนีโ้ ดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายต้นสังกัด ต้องเป็นสมาชิก 3 ปีขึ้นไป ให้กู้เงิน
สามัญทั่วไปได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินได้รายเดือน ทัง้ นี้กำหนดให้ผู้กู้ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญทั่วไปตามวงเงินที่สหกรณ์กำหนด หรือให้กู้ได้ภายในจำนวนไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นและหรือเงินฝากในสหกรณ์ที่มีอยู่ในขณะนั้น
แก้ไข
สมาชิกสามัญ ซึ่งเป็นครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง (กลุ่มพนักงาน
ราชการ และกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับเงินได้รายเดือนจากการจัดสรรจากราชการส่วนกลาง) ต้อง
เป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 50,000
บาท ทั้งนี้กำหนดให้ผู้กู้ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญทั่วไปตาม

เดิม

(3) เป็นสมาชิก 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ไม่เกิน 4 เท่าของเงินได้รายเดือน
สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท
(4) เป็นสมาชิก 4 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ไม่เกิน 6 เท่าของเงินได้รายเดือน
สูงสุดไม่เกิน 90,000 บาท
(5) เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป ให้กเู้ งินสามัญทั่วไปได้ไม่เกิน 8 เท่าของเงินได้รายเดือน สูงสุดไม่เกิน
120,000 บาท
แก้ไข
(1) เป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ไม่ 3 เท่าของเงินได้รายเดือนสูงสุด
ไม่เกิน 45,000 บาท
(2) เป็นสมาชิก 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ไม่เกิน 4 เท่าของเงินได้รายเดือน
สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท
(3) เป็นสมาชิก 4 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ไม่เกิน 6 เท่าของเงินได้รายเดือน
สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
(4) เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป ให้กเู้ งินสามัญทั่วไปได้ไม่เกิน 8 เท่าของเงินได้รายเดือน สูงสุดไม่เกิน
150,000 บาท
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ปรับเปลี่ยนการค้ำประกันเงินกู้
เดิม
การให้สิทธิ์สมาชิกค้ำประกันเงินกู้สามัญ
สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปไม่เกิน 600,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกัน
อย่างน้อย 2 คนซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน
สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปตั้ง แต่ 600,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน
1,500,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกัน อย่างน้ อย 3 คน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้ องเป็นข้าราชการหรื อ
ลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน
สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปตัง้ แต่ 1,500,001 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน
2,000,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกัน อย่างน้ อย 4 คน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้ องเป็นข้าราชการหรื อ
ลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน
สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปตั้งแต่ 2,000,001 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน
3,000,000 บาท ต้ องมี ผู ้ค้ ำประกั นอย่ างน้ อย 5 คน ซึ ่ ง ผู ้ ค้ ำประกั นต้ องเป็ นข้ าราชการหรือ
ลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน
แก้ไข
สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำ
ประกันอย่างน้อย 2 คนซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน
สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปตั้งแต่ 1,000,001 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน
1,500,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน

วงเงินที่สหกรณ์กำหนด หรือให้กู้ได้ภายในจำนวนไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นและหรือเงินฝาก
ในสหกรณ์ที่มีอยู่ในขณะนั้น
สมาชิกสามัญ ซึ่งเป็นครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง ที่ได้ส่ง
เงินงวดชำระหนี้โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายต้นสังกัด ต้องเป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไป
ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินได้รายเดือน ทั้ง นี้กำหนดให้ผู้กู้ต้องเปิดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญทั่วไปตามวงเงินที่สหกรณ์กำหนด หรือให้กู้ได้ภายใน
จำนวนไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นและหรือเงินฝากในสหกรณ์ที่มีอยู่ในขณะนั้น
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

ไม่เกิน 3 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน
ไม่เกิน 4 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน
ไม่เกิน 6 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 5 คน
ไม่เกิน 8 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 6 คน

ไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน
ไม่เกิน 3 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน
ไม่เกิน 4 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน
ไม่เกิน 6 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 5 คน
ไม่เกิน 8 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 6 คน

แก้ไขอื่นๆ
-เห็นชอบอนุมัติให้ผู้ค้ำประกันเงินกู้ทุกประเภทไม่ต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ผู้มีหน้าทีผ่ ิดชอบ ตามที่คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบนำเสนอในประเด็นข้อ 2.2 และให้
แก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2562 ข้อ 25.12 การทำสัญญากู้
เงินทุกประเภท ผู้กู้ต้องลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านัน้ ส่วนการลงนาม
สัญญาค้ำประกันเงินกู้ทุกประเภท ให้เป็นไปตามเงื่อนไขทีส่ หกรณ์กำหนด
-เห็นชอบอนุมัติให้พัฒนาช่องทางการยืนยันการค้ำประกันผ่านระบบออนไลน์

แก้ไข

เดิม

สมาชิกสามัญกลุ่มครูเอกชน ที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไป

สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปตั้งแต่ 1,500,001 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน
2,000,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน
สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปตั้งแต่ 2,000,001 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน
3,000,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 5 คน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน
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2

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน สำหรับกรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการที่ปรึกษา
อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ของสหกรณ์ หรือบุคคลอื่น
ที่คณะกรรมการมอบหมาย
พ.ศ. 2557

ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ที่เดินทางไปปฏิบตั ิงานภายในประเทศ และต่างประเทศ ให้เบิกโดยวิธี
เหมาจ่ายต่อวัน ตามอัตราดังต่อไปนี้
เดิม
ภายในประเทศ
กรุงเทพหรือภายในเขตปริมณฑล
1) คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ วันละ 1,200 บาท
2) อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ หรือบุคคลอื่น ที่ปฏิบัติงานให้สหกรณวันละ
900 บาท
ต่างจังหวัด
1) คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ วันละ 1,500 บาท
2) อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ หรือบุคคลอื่น ที่ปฏิบัติงานให้สหกรณ์ วันละ
1,200 บาท
แก้ไข
ภายในประเทศ
1) คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ วันละ 900 บาท
2) อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ หรือบุคคลอื่น ที่ปฏิบัติงานให้สหกรณ์ วันละ
700 บาท

ยกร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ เนื่องด้วยทางสหกรณ์ไม่เคยมีระเบียบฯว่าด้วยอนุกรรมการ ถือใช้มาก่อน จึงได้มีการยกร่างระเบียบ
ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วย เพือ่ ถือใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อนุกรรมการ พ.ศ.2564

คณะกรรมการ
ดำเนินการ ชุดที่
60/2564
ครั้งที่ 9/2564
วันที่ 28 เมษายน
2564

คณะกรรมการ
ดำเนินการ ชุดที่
60/2564
ครั้งที่ 9/2564
วันที่ 28 เมษายน
2564
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
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แก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการ
ให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่
สมาชิก พ.ศ. 2559

การกู้เพื่อซื้อรถยนต์ ให้กู้ได้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และส่งชำระเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยไม่เกิน 120 งวด
กู้เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์
เดิม
การกู้เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ ให้กู้ได้ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และส่งชำระเงิน
ต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 50 งวด
แก้ไข
การกู้เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ ให้กู้ได้ภายในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท และส่งชำระเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 60 งวด
กู้เพื่อซือ้ ปืน
เดิม
การกู้เพื่อซื้อปืน ให้กู้ได้ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และส่งชำระเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ย ไม่เกิน 50 งวด โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่ผู้จำหน่ายปืนโดยตรง
การกู้เพื่อซื้อปืน ต้องมีผู้ค้ำประกัน อย่างน้อย 2 คน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท

แก้ไข

การกู้เพื่อซื้อรถยนต์ ให้กู้ได้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และส่งชำระเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยไม่เกิน 100 งวด

เดิม

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก ให้เก็บต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
0.50 บาท โดยสหกรณ์จะไม่คิดเงินเฉลี่ยคืนให้กับผู้กู้ภายใต้ระเบียบนี้
แก้ไข
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิกร้อยละ 4.5 ต่อปี โดยสหกรณ์จะไม่คิดเงิน
เฉลี่ยคืนให้กับผู้กู้ภายใต้ระเบียบนี้
กู้เพื่อซื้อรถยนต์

เดิม
คณะกรรมการ
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
ดำเนินการ ชุดที่
1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
60/2564
ครั้งที่ 9/2564
วันที่ 28 เมษายน 2564
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การกู้เพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ ต้องมีผู้ค้ำประกัน อย่างน้อย 2 คน ซึง่ ผู้ค้ำประกันต้อง
เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

การกู้เพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ ให้กู้ได้ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
และส่ ง ชำระเงิ น ต้ น พร้ อมดอกเบี ้ ย ไม่ เกิ น 50 งวด โดยสหกรณ์ จ ะจ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่ ผ ู ้ จ ำหน่ า ย
เครื่องปรับอากาศโดยตรง

เดิม

การกู้เพื่อซื้อปืน ให้กู้ได้ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และส่งชำระเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ย ไม่เกิน 50 งวด โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่ผู้จำหน่ายปืนโดยตรง
การกู้เพื่อซื้อปืน ต้องมีผู้ค้ำประกัน อย่างน้อย 1 คน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท
กู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์
เดิม
การกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ให้กู้ได้ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และส่ง
ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 50 งวด โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่ผู้จำหน่ายคอมพิวเตอร์
โดยตรง
การกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ ต้องมีผู้ค้ำประกัน อย่างน้อย 2 คน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
แก้ไข
การกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ให้กู้ได้ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และส่ง
ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 50 งวด โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่ผู้จำหน่ายคอมพิวเตอร์
โดยตรง
การกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ ต้องมีผู้ค้ำประกัน อย่างน้อย 1 คน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
กู้เพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ

แก้ไข

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
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การกู้เพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ ต้องมีผู้ค้ำประกัน อย่างน้อย 1 คน ซึง่ ผู้ค้ำประกันต้อง
เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
กู้เพื่อทัศนศึกษาดูงาน
เดิม
การกู้เพื่อทัศนศึกษาดูงาน ให้กู้ได้ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และส่งชำระเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 50 งวด
การกู้เพื่อทัศนศึกษาดูงาน ต้องมีผู้ค้ำประกัน อย่างน้อย 2 คน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
แก้ไข
การกู้เพื่อทัศนศึกษาดูงาน ให้กู้ได้ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และส่งชำระเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 50 งวด
การกู้เพื่อทัศนศึกษาดูงาน ต้องมีผู้ค้ำประกัน อย่างน้อย 1 คน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
กู้เพื่อการศึกษา
เดิม
การกู้เพื่อการศึกษา ให้กู้ได้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ส่งชำระเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยไม่เกิน 200 งวด และต้องส่งชำระหนี้เงินกู้ให้หมดภายในอายุไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ ยกเว้น
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และครูสังกัดสถานศึกษาเอกชน ส่งชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่
เกิน 100 งวด และต้องส่งชำระหนี้เงินกู้ให้หมดภายในอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับแต่มีการเบิก
จ่ายเงินครั้งแรก

การกู้เพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ ให้กู้ได้ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และ
ส่ ง ชำระเงิ น ต้ น พร้ อ มดอกเบี ้ ย ไม่ เ กิ น 50 งวด โดยสหกรณ์ จ ะจ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่ ผ ู ้ จ ำหน่ า ย
เครื่องปรับอากาศโดยตรง

แก้ไข
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด
ว่าด้วยค่าเบีย้ ประชุม พ.ศ. 2564
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เนื่องด้วยทางสหกรณ์ไม่เคยมีระเบียบฯว่าด้วยเบี้ยประชุม ถือใช้มาก่อน จึงได้มีการยกร่างระเบียบ
เพื่อถือใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การกู้เพื่อการศึกษา ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน ซึ่งผู้คำ้ ประกันต้องเป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน และผู้คำ้ ประกัน
ตามระเบียบนี้ ต้องไม่ซำ้ กับผูค้ ้ำประกันเงินกู้สามัญ
การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อการศึกษา ให้สามารถเบิกจ่ายได้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เท่านั้น โดย
สมาชิกผู้กนู้ ำใบเสร็จรับเงินตัวจริงพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งสหกรณ์จะคืนใบเสร็จรับเงินตัวจริง
ให้เมื่อผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บและ
ออกหลักฐานให้
แก้ไข
การกู้เพื่อการศึกษา ให้กู้ได้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ส่งชำระเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยไม่เกิน 180 งวด และต้องส่งชำระหนี้เงินกู้ให้หมดภายในอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ยกเว้น
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และครูสังกัดสถานศึกษาเอกชน ส่งชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่
เกิน 100 งวด และต้องส่งชำระหนี้เงินกู้ให้หมดภายในอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับแต่มีการเบิก
จ่ายเงินครั้งแรก
การกู้เพื่อการศึกษา ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน ซึ่งผู้คำ้ ประกันต้องเป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต้องเป็นข้าราชการ ค้ำประกันจำนวน 1 คน
และผู้ค้ำประกันตามระเบียบนี้ ต้องไม่ซ้ำกับผู้ค้ำประกันเงินกูส้ ามัญ
การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อการศึกษา ให้สามารถเบิกจ่ายได้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เท่านั้น โดย
สมาชิกผู้กนู้ ำใบเสร็จรับเงินตัวจริงพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายจาก
สถาบันการศึกษา ซึ่งสหกรณ์จะคืนเอกสารหลักฐานตัวจริงให้เมื่อผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บและออกหลักฐานให้
คณะกรรมการ
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
ดำเนินการ ชุดที่
1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
60/2564
ครั้งที่ 12/2564
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
170

แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วย
คุณสมบัติวิธีการรับสมาชิกสมทบ
และการขาดจากสมาชิกภาพ
พ.ศ.2555

6
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ข้อ 6 สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1)เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2)เป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิตภิ าวะ และมีสัญชาติไทย
(3) ก. เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรของสมาชิก หรือ
ข. เป็นบุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ
(4)เป็นผู้ที่มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5)เป็นผู้ทจี่ ะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
(6)มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
ข้อ 10 สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รบั อนุญาตแล้ว
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 50
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(7) หากสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งเป็นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมทบ ตามข้อ 50 (3) ก ต้องขาด จาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ไม่ถือเป็นเหตุให้สมาชิกสมทบรายนั้นๆ ต้อง
ขาดจากสมาชิกภาพด้วย

ข้อ 8 การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเดือนหรือ
เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าวงเงินกู้สามัญ และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้คํ้าประกัน
จะงดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนหรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ หรือ การลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตรา
ที่กำหนดไว้ในระเบียบ ซึง่ จะเพิม่ หรือลดหุ้นกี่ครั้งก็ได้ เพิ่มเติม ภายหลังประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินการชุดที่
60/2564 ครั้งที่
15/2564 วันที่
12 กรกฎาคม 2564

คณะกรรมการ
ดำเนินการชุดที่
60/2564 ครั้งที่
15/2564 วันที่
12 กรกฎาคม 2564
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

มีมติให้นำเสนอที่ประชุม
ใหญ่เพื่อขอแก้ไขตามเสนอ
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ข้อ 5 ให้สมาชิกถือหุ้น ดังนี้
(1) สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ทัง้ นี้ ตาม
อัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน
1.1 สมาชิกที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยูใ่ นหน่วยงาน รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำจากต้นสังกัด ให้ชำระค่า
หุ้นรายเดือนในอัตราไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 2 ของเงินได้รายเดือน
1.2 สมาชิกผู้เกษียณอายุ รับเงินบำนาญหรือเงินได้รายเดือนจากต้นสังกัด ให้ชำระค่าหุ้นรายเดือนใน
อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของเงินได้รายเดือน
1.3 สมาชิกที่ไม่มีเงินได้รายเดือน ให้ชำระค่าหุ้นรายเดือนในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของเงินได้ราย
เดือนครั้งสุดท้าย
เงินได้รายเดือนตามความในข้อ 5 (1) หมายถึง เงินเดือน หรือเงินบำนาญ หรือค่าจ้างประจำ
หรือค่าจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้างอย่างน้อยจำนวนสิบสองเดือน ซึ่งสมาชิกได้รบั จากหน่วยงานเจ้า
สังกัดตาม ข้อ 5 (3) แห่งระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ
สมาชิกทีส่ ่งค่าหุ้นรายเดือนตามข้อ 5 มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเดือน หรือมีเงินค่า
หุ้นไม่น้อยกว่าวงเงินกู้สามัญ และไม่มีหนีส้ ินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะ ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันจะงดจำนวน
การถือหุ้นรายเดือนหรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบ
นี้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ แต่ในปีหนึ่ง ๆ จะขอเปลี่ยนแปลงมากกว่าสอง
ครั้งไม่ได้ ยกเว้น การเพิ่มหุ้นเพือ่ กู้เงินสามัญ หรือการเพิ่มหุ้นเป็นครั้งคราว หรือการเพิ่มหุ้นรายเดือน
หรือ การลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือน แต่ต้องไม่ตำ่ กว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ซึ่งจะเพิ่ม
หรือลดหุ้นกี่ครั้งก็ได้
ยกร่างระเบียบฯว่าด้วยการให้
เนื่องด้วยทางสหกรณ์ไม่เคยมีระเบียบฯว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้สงู วัย พ.ศ.
เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้ 2564 ถือใช้มาก่อน จึงได้มีการยกร่างระเบียบเพื่อถือใช้ต่อไป
สูงวัย พ.ศ.2564

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

คณะกรรมการ
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ดำเนินการชุดที่
วันที่ 17 กันยายน 2564
60/2564 ในการ
ประชุมครั้งที่19/2564
วันที่ 16 กันยายน 2564

คณะกรรมการ
ดำเนินการชุดที่
60/2564 ครั้งที่
16/2564
วันที่ 27กรกฎาคม
2564

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
172

แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ
ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้
พ.ศ.2563
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*ข้อ 13 หลักประกันสำหรับเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนีช้ ำระหนี้ค้างชำระ
13.1 สมาชิกสามัญ ที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ทีไ่ ด้ส่งเงินงวดชำระหนี้โดยวิธีหัก
จากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายต้นสังกัด ให้กู้ได้โดยไม่ต้องมีหลักประกัน

ข้อ 6 หนี้ที่จะสามารถขอปรับโครงสร้างหนีไ้ ด้ ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.1 เป็นหนี้ที่มีอยู่กับสหกรณ์เท่านั้น 6.2 หนี้ที่มีอยู่เป็นภาระหนัก โดยพิจารณาแล้วมีเงิน
คงเหลือสุทธิไม่เพียงพอในการชำระหนี้ หรือไม่เพียงพอแก่การดำรงชีพ หรือเป็นภาระหนักอันเกิด
จากเหตุสุจริตหรือเหตุจำเป็น ได้แก่สาเหตุจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ ปัญหาสุขภาพ ภาวะวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ
6.3 เป็นหนี้ที่ต้องรับภาระในฐานะผู้ค้ำประกันหนี้รายอื่น
6.4 เป็นหนี้ที่ค้างชำระติดต่อกันเป็นเวลานานตามข้อบังคับสหกรณ์ จนถือว่าเป็นหนีผ้ ิด
นัดการชำระหนี้
6.5 หนี้ตามคำพิพากษาในฐานะผู้ค้ำประกัน
6.6 หนี้คงค้างภายหลังโอนหุ้นตัดหนี้
ข้อ 10 คณะกรรมการจะพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกผูป้ รับโครงสร้างหนี้สมาชิกต้องชำระหนี้ไม่เกิน
360 งวดและอายุไม่เกิน 90 ปี แบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี้
10.1 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพือ่ ชำระหนี้ค้างชำระ
10.2 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพือ่ แก้ปัญหากลุ่มที่ผิดนัดชำระหนี้
10.3 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ในกรณีรับสภาพหนี้
10.4 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพือ่ ชำระหนี้ค้ำประกัน

ยกร่างระเบียบฯว่าด้วยการ
เนื่องด้วยทางสหกรณ์ไม่เคยมีระเบียบฯว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของ
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อ สมาชิก ถือใช้มาก่อน จึงได้มีการยกร่างระเบียบเพื่อถือใช้ต่อไป
ร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2564

10

คณะกรรมการ
ดำเนินการชุดที่
60/2564 ในการ
ประชุมครั้งที่
20/2564 เมื่อวันที่
28 กันยายน 2564
คณะกรรมการ
ดำเนินการชุดที่
60/2564 ในการ
ประชุมครั้งที่
21/2564 เมื่อวันที่
14 ตุลาคม 2564
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2564
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

*ข้อ 14 การส่งเงินงวดชำระหนี้ การส่งเงินงวดชำระหนี้ตามข้อ 12.1 กำหนดให้ผู้กู้ส่งคืน ต้นเงินกู้
พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่าๆ กัน ทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) (ส่งแบบธนาคาร) และการส่ง
งวดชำระหนี้ตามข้อ 12.2 ให้ผู้กู้ส่งคืนเป็นงวดรายเดือนเท่าๆ กันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) (ส่ง
แบบธนาคาร) โดยไม่มดี อกเบี้ย และต้องชำระให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 120 งวด นับแต่มีการปรับ
โครงสร้างหนี้ แต่ต้องมีอายุไม่เกิน 90 ปีและสมาชิกผู้กู้ที่ขอปรับโครงสร้างหนี้ ต้องมีหุ้นที่ชำระแล้ว
ไม่น้อยกว่าหนี้ที่มตี ่อสหกรณ์ เมื่อผู้กู้มีอายุครบ 75 ปี

13.2 สมาชิกสามัญ ทีเ่ ป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ที่มิได้ส่งเงินงวดชำระหนีโ้ ดยวิธี
หักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายต้นสังกัด หรือ สมาชิกสามัญ ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการ หรือ
ลูกจ้างประจำทีไ่ ด้สง่ เงินงวดชำระหนี้โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายต้นสังกัด ผู้กู้
จะต้องจัดหาผู้คำ้ ประกัน ซึง่ ผู้คำ้ ประกันจะต้องลงนาม ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือตามวิธีการที่
สหกรณ์กำหนด โดยให้สิทธิ์สมาชิกค้ำประกันเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
13.2.1 สมาชิกที่มีความประสงค์กู้เงินไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกัน อย่างน้อย 1 คน
ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
13.2.2 สมาชิกที่มีความประสงค์กู้เงิน ตั้งแต่ 300,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 600,000
บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำทีม่ ี
เงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป อย่างน้อย 1 คน และผู้ค้ำประกันรายอื่นอาจเป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจำหรือสมาชิกทั่วไปที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปก็ได้
13.2.3 สมาชิกที่มีความประสงค์กู้เงิน ตั้งแต่ 600,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,000,000
บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำทีม่ ี
เงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป อย่างน้อย 1 คน และผู้ค้ำประกันรายอื่นอาจเป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจำหรือสมาชิกทั่วไปที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปก็ได้
*13.2.4 การคิดคำนวณสิทธิ์การค้ำประกันเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้ค้างชำระ
ไม่คิดคำนวณรวมกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญและดอกเบี้ยเงินกู้ โดยสมาชิกจะต้องหาผู้ค้ำประกัน
ตามที่สหกรณ์กำหนดเท่านั้น เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นคณะกรรมการอาจพิจารณาเป็นรายๆ ไป
13.2.5 มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่น จำนองเป็นประกันเต็มจำนวน
เงินกู้รายนั้น หรือหลักประกันอืน่ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีก่ ำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ และดอกเบี้ยเงินกู้
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*ข้อ 16 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนีเ้ พื่อแก้ปัญหากลุ่มที่ผิดนัดชำระหนี้ ให้กู้ได้ไม่เกินกว่าหนี้คงเหลือทุก
สัญญารวมกัน และเงินค่าหุ้นทีค่ ้างชำระ โดยวิธีการดังต่อไปนี้
*16.1 หนี้ที่ค้างชำระในส่วนของต้นเงินและเงินค่าหุน้
*16.1.1 ให้นำต้นเงินกู้และเงินค่าหุ้นที่ค้างชำระ มาปรับงวดชำระหนี้ใหม่โดยขยายงวด
ชำระหนี้ออกไปได้สูงสุดไม่เกิน360 งวด แต่ต้องไม่เกินอายุ 90 ปี และต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิหลัง
ชำระหนี้แล้วคงเหลือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ตลอดอายุสัญญาทีป่ รับโครงสร้างหนี้ เว้นแต่มีเหตุผล
และความจำเป็นคณะกรรมการอาจพิจารณาเป็นรายๆ ไป
สมาชิกผู้กู้ที่ขอปรับโครงสร้างหนี้ ต้องมีหุ้นที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่าหนี้ที่มี ต่อสหกรณ์ เมื่อผู้
กู้มีอายุครบ 75 ปี
*16.1.2 กรณีที่ผู้กู้มีภาระหนักจนไม่สามารถคิดคำนวณการผ่อนชำระตามข้อ 16.1.1 ได้
อาจร้องขอยื่นกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อแก้ปัญหากลุ่มที่ผิดนัดชำระหนี้ ผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 360
งวด แต่ต้องอายุไม่เกิน 90 ปี และต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิหลังชำระหนี้แล้วคงเหลือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ตลอดอายุสัญญาทีป่ รับโครงสร้างหนี้ เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นคณะกรรมการ
อาจพิจารณาเป็นรายๆ ไป
สมาชิกผู้กู้อาจขอปรับโครงสร้างหนี้ ต้องมีหุ้นที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่าหนี้ที่มีต่อสหกรณ์ เมื่อผู้กู้มีอายุ
ครบ 75 ปี โดยวิธีการชำระดังต่อไปนี้
งวดที่ 1 – 120 ชำระต้นเงินและเงินค่าหุ้นที่คา้ งชำระ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ต่อปีของยอด
กู้ โดยผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน
งวดที่ 121 - 360 ชำระต้นเงินและเงินค่าหุน้ ที่ค้างชำระ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ต่อปี
ของยอดกู้ โดยผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน และจะต้องชำระหนี้เสร็จสิ้นภายใน อายุ 90 ปี
*16.2 หนี้ค้างชำระในส่วนของดอกเบี้ย
สมาชิกที่ขอทำการปรับโครงสร้างหนี้ หากมีดอกเบี้ยค้างชำระ อาจตั้งพักการชำระไว้ชั่ว
ระยะเวลาหนึง่ ก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 60 เดือน และต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในไม่เกิน 120 งวด นับแต่
มีการปรับโครงสร้างหนี้ตามข้อ 16.1 สมาชิกผู้กู้ที่ขอปรับโครงสร้างหนี้ ต้องมีหุ้นที่ชำระแล้ว ไม่น้อย
กว่าหนี้ที่มีต่อสหกรณ์ เมื่อผู้กู้มีอายุครบ 75 ปี
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*ข้อ 20 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนีใ้ นกรณีรับสภาพหนี้ ให้กู้ได้ไม่เกินกว่าหนี้คงเหลือที่มีอยู่กับสหกรณ์
โดยวิธีการดังต่อไปนี้
หนี้ที่ค้างชำระภายหลังการโอนหุ้นตัดหนี้หรือวันที่ศาลมีคำพิพากษา
ให้นำต้นเงินกู้และดอกเบี้ยทีค่ ้างชำระนับแต่วันโอนหุ้นตัดหนี้หรือวันที่ศาลมีคำพิพากษา มาปรับ
งวดชำระหนี้ใหม่โดยขยายงวดชำระหนี้ออกไปได้ไม่เกิน360 งวด แต่ต้องไม่เกินอายุ 90 ปี และต้องมี
เงินได้รายเดือนสุทธิหลังชำระหนี้แล้วคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ตลอดอายุสัญญาที่ปรับ
โครงสร้างหนี้ เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นคณะกรรมการอาจพิจารณาเป็นรายๆ ไป
สมาชิกผู้กู้ที่ขอปรับโครงสร้างหนี้ ต้องมีหุ้นที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่าหนี้ที่มีต่อสหกรณ์ เมื่อผู้กู้มีอายุ
ครบ 75 ปี

*ข้อ 17 หลักประกันสำหรับเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อแก้ปัญหากลุ่มที่ผิดนัดชำระหนี้
17.1 สมาชิกที่ได้รับการพิจารณาให้ปรับโครงสร้างหนี้ สามารถใช้ผู้ค้ำประกันตามสัญญาเดิมเข้าค้ำ
ประกันหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งผู้ค้ำประกันจะต้องลงนาม ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือ
ตามวิธีการที่สหกรณ์กำหนด
ข้อ 18 การส่งเงินงวดชำระหนี้
การส่งเงินงวดชำระหนี้ตามข้อ 16.1.1 กำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวด
รายเดือนเท่าๆ กัน ทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) (ส่งแบบธนาคาร) และต้องชำระให้เสร็จสิ้นตามข้อ
16.1.1 หรือการส่งงวดชำระหนีต้ ามข้อ 16.1.2 ให้ผู้กู้ส่งคืนตามวิธีการที่สหกรณ์กำหนด และต้อง
ชำระให้เสร็จสิ้นตามข้อ 16.1.2
*การส่งเงินงวดชำระหนี้ตามข้อ 16.2 ผู้กู้ต้องส่งคืนต้นเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อแก้ปัญหา
กลุ่มที่ผิดนัดชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือนเท่าๆกันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) โดยไม่มีดอกเบี้ย และ
ต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในไม่เกิน 120 งวด นับแต่มีการปรับโครงสร้างหนี้ แต่ต้องไม่เกินอายุ 75 ปี
19.2 สมาชิกจะต้องมีหนี้ค้างชำระกับทางสหกรณ์ภายหลังโอนหุ้นตัดหนี้หรือหนี้ตามคำพิพากษา
เท่านั้น
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*ข้อ 25 หลักประกันสำหรับเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้ค้ำประกัน
25.1 สมาชิกที่ได้รับการพิจารณาให้ปรับโครงสร้างหนี้ สามารถใช้ผู้คำ้ ประกันตามสัญญาเดิม
เข้าค้ำประกันหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งผู้คำ้ ประกันจะต้องลงนาม ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
สหกรณ์หรือตามวิธีการที่สหกรณ์เท่านั้น

*24.2 กรณีที่ผู้กู้มีภาระหนักจนไม่สามารถคิดคำนวณการผ่อนชำระตามข้อ 24.1 ได้ อาจร้องขอยื่นกู้
ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้ค้ำประกัน ผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 360 งวด แต่ต้องอายุไม่เกิน 90 ปี
และต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิหลังชำระหนี้แล้วคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ตลอดอายุสัญญาที่
ปรับโครงสร้างหนี้ เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นคณะกรรมการอาจพิจารณาเป็นรายๆ ไป
สมาชิกผู้คำ้ ประกันที่ขอปรับโครงสร้างหนี้ ต้องมีหุ้นทีช่ ำระแล้วไม่น้อยกว่าหนีท้ ี่มีต่อสหกรณ์ เมื่อผู้กู้
มีอายุครบ 75 ปี โดยวิธีการชำระดังต่อไปนี้
งวดที่ 1 – 120 ชำระต้นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ต่อปีของยอดกู้ โดยผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน
เท่ากัน
งวดที่ 121 – 360 งวด ชำระต้นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปีของยอดกู้ โดยผ่อนชำระเป็นงวดราย
เดือนเท่ากัน และจะต้องชำระหนี้เสร็จสิ้นภายในอายุ 90 ปี

*ข้อ 21 หลักประกันสำหรับเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ในกรณีรับสภาพหนี้
21.1 สมาชิกที่ได้รับการพิจารณาให้ปรับโครงสร้างหนี้ สามารถใช้ผู้ค้ำประกันตามสัญญาเดิมเข้าค้ำ
ประกันหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งผู้ค้ำประกันจะต้องลงนาม ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือ
ตามวิธีการที่สหกรณ์กำหนดเท่านั้น
*24.1 ให้นำต้นเงินที่รับภาระ มาปรับงวดชำระหนี้ใหม่โดยขยายงวดชำระหนี้ออกไปได้ไม่เกิน 360
งวด แต่ต้องไม่เกินอายุ 90 ปี และต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิหลังชำระหนี้แล้วคงเหลือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ตลอดอายุสัญญาทีป่ รับโครงสร้างหนี้ เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นคณะกรรมการอาจ
พิจารณาเป็นรายๆ ไป
สมาชิกผู้กู้ที่ขอปรับโครงสร้างหนี้ ต้องมีหุ้นที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่าหนี้ที่มีต่อสหกรณ์ เมื่อผู้กู้มีอายุ
ครบ 75 ปี
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แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯว่า *ข้อ 12 หลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน กำหนดไว้ ดังนี้
ด้วยการให้เงินกู้สามัญและ
12.2 การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน สมาชิกสามารถเลือกกู้ได้วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
ดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2562
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กรณีทำสัญญากู้โดยตรง ณ สำนักงานสหกรณ์
ก. สมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ให้กู้ได้ไม่เกินสิบเท่าของมูลค่าหุ้น
และหรือเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท
ข. สมาชิกที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ให้กู้ได้ไม่เกิน 80,000 บาท
ยกเว้นสมาชิกซึ่งเป็นครูเอกชน ให้กู้ได้ไม่เกิน 40,000 บาท แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินมูลค่าหุ้น และหรือ
เงินฝากทีผ่ ู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์
ทั้งนี้เมื่อได้รับเงินกู้แล้ว สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินคงเหลือไว้ใช้จ่ายหลังจากชำระค่าหุน้ และหนีท้ ุกประเภท
แล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน หากสมาชิกมีเหตุผลและความจำเป็นเดือดร้อนให้
คณะกรรมการวินิจฉัยเป็นรายๆ ไป ในกรณีที่สมาชิกยังมีภาระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเหลืออยู่ เงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉินใหม่ และภาระหนี้เก่ารวมกัน จะมีจำนวนต้นเงินเกินกว่าที่กล่าวข้างต้นไม่ได้

27.12.2 ระงับการเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอืน่ เว้นแต่เป็นการค้ำประกันผู้คำ้ ประกันราย
เดิมที่ได้ค้ำประกันไว้แล้วโดยคิดคำนวณสิทธิการค้ำประกันให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรปราการ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้กับ
สมาชิกซึ่งปรับโครงสร้างหนี้ตามเกณฑ์ที่สหกรณ์ได้กำหนดในหมวดนั้นๆ

27.7 การทำสัญญากู้เงินและค้ำประกันเงินกู้ทุกประเภท ต้องลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบหรือตามวิธีการที่สหกรณ์กำหนดเท่านั้น และให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นผูล้ งนามใน
ฐานะพยานอย่างน้อย จำนวน 1 คน

27.4 สมาชิกรายใดถูกอายัดสิทธิเรียกร้องจากสำนักงานบังคับคดี หรือจากหน่วยงานอื่นๆ ของทาง
ราชการ หรืออยู่ระหว่างถูกสหกรณ์ฟ้องดำเนินคดีหรือมีคำพิพากษาแล้วแต่เพิกเฉยไม่ชำระหนี้ ให้งด
การให้เงินกู้ทุกประเภท เว้นแต่เป็นกู้เพื่อชำระหนี้ดงั กล่าวหรือมีเหตุจำเป็นที่คณะกรรมการ
ดำเนินการเห็นชอบให้กู้ได้

คณะกรรมการ
ดำเนินการชุดที่
60/2564 ในการ
ประชุมครั้งที่
21/2564 เมื่อวันที่
14 ตุลาคม 2564

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
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20.7 เงินกู้สามัญทั่วไป ผู้กู้จะต้องส่งชำระหนี้คืนสหกรณ์ ดังนี้
20.7.1 สมาชิกที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ที่มสี ิทธิรับเงินบำนาญหัก ณ ที่จ่ายต้นสังกัด
โดยใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 180 งวด และกรณีใช้บุคคลค้ำประกันร่วมกับ
หลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียวให้ส่งคืนเงินกูไ้ ด้ไม่เกิน 300 งวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ย
เดือนแรก และต้องส่งคืนภายในอายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่เป็นการกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้นและ
เงินฝากที่มีในสหกรณ์
กรณีลูกจ้างประจำทีไ่ ม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จรายเดือน ต้องส่งชำระคืนภายในอายุไม่เกิน 60 ปี
บริบูรณ์ เว้นแต่เป็นการกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้นและเงินฝากที่มีในสหกรณ์
20.7.2 สมาชิกกลุ่มครูเอกชน ให้ส่งคืนเงินกู้ได้ ไม่เกิน 60 งวด และภายในอายุ ไม่เกิน 60 ปี
บริบูรณ์ เว้นแต่เป็นการกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้นและเงินฝากที่มีในสหกรณ์

กรณีสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินได้ราย
เดือนเหลือต่ำกว่าร้อยละ 30 ผู้กู้ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด และให้สมาชิกผู้กู้จัดหาผู้ค้ำประกันซึ่งต้องเป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน และจะต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ
กำหนด
ข้อ 20 เงินกู้สามัญทั่วไป มีเงื่อนไขดังนี้
20.1 สมาชิกที่กู้เงินสามัญทั่วไป ในการกู้ครั้งแรกหรือการกู้ครั้งต่อไป ผู้กู้ต้องมี
เงินค่าหุ้นและหรือเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันหนี้เงินกู้ (เล่มสีน้ำเงิน) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของวงเงินกู้สามัญทัว่ ไป ถ้าหากสมาชิกที่มีฐานหุ้นและหรือเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็น
หลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้เงินกู้ (เล่มสีนำ้ เงิน) ไม่ครบตามเกณฑ์ สหกรณ์จะหักจากหนี้เงินกู้และนำ
ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้เงินกู้ (เล่มสีน้ำเงิน) โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้
เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ATM ของสหกรณ์ และสามารถถอนได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) ถอนได้เมื่อครบ 1 ปี นับจากวันเริ่มสัญญา โดยผู้กู้จะต้องมีเงินค่าหุ้นครบ
10% หรือเงินค่าหุ้นรวมกับเงินฝากออมทรัพย์เล่มสีน้ำเงินครบ 10% ของหนี้เงินกู้คงเหลือ
(2) ชำระหนี้คนื สหกรณ์ครบถ้วนแล้ว
(3) หากสมาชิกประสงค์จะถอนเงินตาม (1) หรือ (2) ต้องไม่มียอดค้างชำระ
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ข้อ 23 เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ มีเงื่อนไขดังนี้
23.1 สมาชิกผูป้ ระสงค์กู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้ จะต้องดำเนินการ ดังนี้
(1) เสนอคำขอกู้ถึงคณะกรรมการดำเนินการตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
(2) เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงการเป็นหนีจ้ ากสถาบันการเงิน

21.5 สมาชิกที่ค้ำประกันเงินกู้หรือเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิค้ำ
ประกัน ดังนี้
(1) สมาชิกผู้มีสิทธิคำ้ ประกัน จะต้องไม่ตกเป็นลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ
ลูกหนี้ผิดนัดขาดส่งเกิน 3 เดือน หรืออยู่ในระหว่างฟ้องดำเนินคดี หรือหลักประกันบกพร่อง
(2) สมาชิกที่ได้คำ้ ประกันลูกหนีร้ ายเดิมไว้แล้ว และลูกหนี้ผิดนัดขาดส่งเกิน 3
เดือนขึ้นไป จะไม่มีสทิ ธิค้ำประกันสมาชิกรายใหม่ เว้นแต่ลูกหนี้ที่ผิดนัดรายดังกล่าวจะมีการชำระหนี้
ให้เป็นปกติตามสัญญาเงินกู้

20.8 เมื่อได้รับเงินกู้แล้ว สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินคงเหลือไว้ใช้จ่ายหลังจากชำระค่าหุ้นและหนี้ทุก
ประเภทแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน หากสมาชิกมีเหตุผลและความจำเป็น
เดือดร้อนให้คณะกรรมการวินิจฉัยเป็นรายๆ ไป ภายใต้เงื่อนไขที่สหกรณ์ฯกำหนด

20.7.3 สมาชิกกลุ่มครูอัตราจ้างทีไ่ ด้ทำสัญญาจ้างกับหน่วยงานราชการต้นสังกัด
ให้ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 36 งวด สำหรับกลุ่มครูอัตราจ้างที่ทำสัญญาจ้างกับสถานศึกษา และลูกจ้าง
ชั่วคราวตามสัญญาจ้าง ให้ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาจ้าง เว้นแต่เป็นการกู้
เงินไม่เกินมูลค่าหุน้ และเงินฝากที่มีในสหกรณ์
20.7.4 กรณีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ให้คำนวณงวดส่ง โดยนำสิทธิที่จะ
ได้รับเงินบำเหน็จขณะยืน่ กู้ หักออกจากยอดเงินที่ขอกู้ หากมีเงินกู้คงค้างอยู่เท่าใด จึงให้นำมา
คำนวณงวดส่ง และต้องทำหนังสือยินยอมให้หักบำเหน็จชำระหนี้เมื่อออกจากงานแนบท้ายสัญญา
ด้วย
20.7.5 การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป จะต้องมีจำนวนเงินไม่ตำ่ กว่า
งวดละ 500 บาท
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23.6 การส่งเงินงวดชำระหนี้ สมาชิกผู้กู้สามารถเลือกวิธีการผ่อนชำระได้ ดังนี้
(1) ส่งคืนต้นเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้เป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน พร้อม
ดอกเบี้ย เรียกว่า การส่งแบบสหกรณ์

23.2 คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ตรวจสอบกับสถาบันการเงิน หรือสอบสวนหลักฐานการเป็นหนีส้ ถาบันการเงินก่อน
นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
23.3 จำนวนเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ให้แก่สมาชิกแต่ละรายนั้น ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควรตามนัยแห่งข้อ 22 โดยคำนึงถึงความ
เหมาะสมและความจำเป็น
ในกรณีที่สมาชิกขอกู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้ วัตถุประสงค์เพื่อชำระหนีส้ ถาบัน
การเงินอื่นโดยรวมหนีไ้ ว้ ณ สหกรณ์เพียงแห่งเดียว คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้
สามัญเพื่อการรวมหนี้แก่สมาชิกแต่ละราย ให้กู้ได้ 100 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินค่าหุ้นและหรือเงินฝากออมทรัพย์เพื่อ
เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้เงินกู้ (เล่มสีนำ้ เงิน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้สามัญทั่วไป ถ้า
หากสมาชิกที่มีฐานหุ้นและหรือเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้เงินกู้ (เล่มสีน้ำ
เงิน) ไม่ครบตามเกณฑ์ สหกรณ์จะหักจากหนี้เงินกู้และนำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ค้ำ
ประกันหนี้เงินกู้ (เล่มสีนำ้ เงิน) โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออม
ทรัพย์ ATM ของสหกรณ์ และสามารถถอนได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) ถอนได้เมื่อครบ 1 ปี นับจากวันเริ่มสัญญา โดยผู้กู้ต้องมีเงินค่าหุ้นครบ 10%
หรือเงินค่าหุ้นรวมกับเงินฝากออมทรัพย์เล่มสีน้ำเงินครบ 10% ของหนี้เงินกู้คงเหลือ
(2) ชำระหนี้คนื สหกรณ์ครบถ้วนแล้ว
(3) หากสมาชิกประสงค์จะถอนเงินตาม (1) หรือ (2) ต้องไม่มียอดค้างชำระ
23.4 การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ ซึ่งผู้กตู้ ้องส่งต่อสหกรณ์นั้น
ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และเมื่อได้รับเงินกู้แล้ว สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงิน
คงเหลือไว้ใช้จ่ายหลังจากชำระค่าหุ้นและหนี้ทุกประเภทแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้ราย
เดือน หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด หากมีเหตุผลและความจำเป็น ภายใต้เงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ
กำหนด ทั้งนี้ให้ถือว่าเงินงวดชำระหนี้แต่ละงวดถึงกำหนดส่งภายในสิ้นเดือนนั้น ๆ
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25.13 สมาชิกผู้กู้ต้องยินยอมให้นำเงินค่าหุ้นที่มีอยู่กบั สหกรณ์หักชำระหนี้ให้สหกรณ์ก่อนเป็นลำดับแรก
สหกรณ์จะนำเงินค่าหุ้นชำระหนี้หลังจากทีผ่ ู้กู้ขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับ ตามลำดับ
สัญญา ดังนี้
(1)
สัญญาเงินกู้ทไี่ ม่มีหลักประกัน
(2)
สัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
(3)
สัญญาเงินกู้เงินสามัญอื่นๆ
(4)
สัญญากู้เงินสามัญทั่วไป
(5)
สัญญากู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้

25.8 กรณีสมาชิกผู้กู้ขาดส่งชำระหนี้แก่สหกรณ์ ผู้ค้ำประกันย่อมหมดสิทธิกู้ประเภทที่ตนค้ำประกัน
นั้น จนกว่าผู้กู้จะดำเนินการชำระหนี้ส่วนที่ขาดส่งทั้งหมดให้เรียบร้อย เว้นแต่เป็นการกู้เงินเพื่อชำระ
หนี้แทนผู้กู้ หรือในกรณีที่ผู้กู้ขาดสมาชิกภาพแล้ว จะต้องมีการตกลงประนอมหนี้กับทางสหกรณ์และ
มีการชำระหนี้เป็นปกติ

(2) ส่งคืนต้นเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน
ทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) เรียกว่า การส่งแบบธนาคาร
สมาชิกที่เป็นข้าราชการที่มสี ิทธิรับเงินบำนาญหัก ณ ที่จ่ายต้นสังกัด หรือลูกจ้างประจำที่มีสิทธิรับ
เงินบำเหน็จรายเดือน ณ ที่จ่ายต้นสังกัด โดยใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 180 งวด
และกรณีใช้บุคคลค้ำประกันร่วมกับหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียวให้ส่งคืนเงินกูไ้ ด้ไม่เกิน
360 งวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก และต้องส่งคืนภายในอายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่
เป็นการกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้นและเงินฝากที่มีในสหกรณ์
หมวด 5
เงื่อนไขการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญทั่วไปและเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้
25.7 ให้งดการให้เงินกู้ทุกประเภทสำหรับสมาชิกรายใดหลักประกันบกพร่องหรือถูกอายัดสิทธิ
เรียกร้องจากสำนักงานบังคับคดี หรือจากหน่วยงานอื่นๆ ของทางราชการ เว้นแต่ สมาชิกรายนั้นใช้
สิทธิกู้เงินเพื่อชำระหนี้ในคดีที่ถกู อายัดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือถูกสหกรณ์ฟ้องร้อง
ดำเนินคดีเว้นแต่มีการชำระหนีต้ ามคำพิพากษาเป็นปกติ จากเหตุดังกล่าวในกรณีที่มีเหตุจำเป็น
คณะกรรมการดำเนินการอาจเห็นชอบให้กู้ได้

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
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ยกร่างระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วย
การสรรหาบุคคลที่จะได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
ยกร่างระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วย
การสรรหาบุคคลที่จะได้รับการ
เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯว่า
ด้วยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิก และ
การขาดจากสมาชิกภาพ พ.ศ.
2555

14

16

15

ยกร่างข้อบังคับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

13

เดิม
*ข้อ 10 สมาชิกคนใดมีการเปลีย่ นแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่เปลีย่ นแปลง
สมาชิกทีไ่ ด้ลาออกจากสหกรณ์ไปแล้ว จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้เมื่อเวลาล่วงเลยไป
แล้วสามปี เว้นแต่นำเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าทีล่ าออกจากสหกรณ์มาเข้าเป็นเงินค่าหุ้นก็จะรับพิจารณา
เป็นราย ๆ ไป หรือบุคคลซึ่งเคยเป็นสมาชิกสหกรณ์และมีหนี้คงค้างกับสหกรณ์
แก้ไข
*ข้อ 10 สมาชิกคนใดมีการเปลีย่ นแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่เปลีย่ นแปลง
สมาชิกทีไ่ ด้ลาออกหรือพ้นสมาชิกภาพจากสหกรณ์ไปแล้ว จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้
เมื่อเวลาล่วงเลยไปแล้วหนึ่งปี เว้นแต่บุคคลซึ่งเคยเป็นสมาชิกสหกรณ์และมีหนี้คงค้างกับสหกรณ์

แก้ไขให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง

แก้ไขรูปแบบการเลือกตั้ง

(6)
หลังจากหักชำระหนี้ตามสัญญา (1) และ (2) และ (3) แล้วหากยังมีภาระหนี้คงค้างหลาย
สัญญา ก็ให้เฉลี่ยหุ้นหักชำระหนี้ตามสัดส่วนต่อไป
ทั้งนี้ สมาชิกทีไ่ ด้กู้เงินกับสหกรณ์ทุกประเภทสัญญาก่อนเกณฑ์นี้ใช้บังคับ สหกรณ์ขอสงวน
สิทธิ์ให้ดำเนินการนำเงินค่าหุ้นหักกลบลบหนี้ให้แก่สหกรณ์ตามที่สหกรณ์กำหนด
เนื่องจากแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง

คณะกรรมการ
ดำเนินการชุดที่
60/2564 ในการ
ประชุมครั้งที่
27/2564 เมื่อวันที่
8 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
2564

คณะกรรมการ
ดำเนินการชุดที่ 60 ใน
การประชุมครั้งที่ 22
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
2564
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
2564

นำเสนอประชุมวิสามัญ
ครั้งที่ 2 14 พ.ย.64

นำเสนอประชุมวิสามัญ
ครั้งที่ 2 14 พ.ย.64

นำเสนอประชุมวิสามัญ
ครั้งที่ 2 14 พ.ย.64
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สวััสดิิการทุุนการศึึกษาบุุตร ประจำปีี 2564
ระดัับอนุุบาล - ประถมศึึกษา
สวัสดิการทุนบุตร ปี 2564
(ระดับอนุบาล/ประถม จานวน 692 ทุนๆ ละ 1,500 บาท)
นายปั ณณวัฒน์ พยัพพานนท์
นายปรี ชา เรื องอุไร
นายสมาน เสี ยงอ่อน
นางสาวสุรีย ์ รุ่ งอุดมลาภ
นายคงพันธ์ ไชยตัน
นายสมนึก บุตรลพ
นางสุ ภาภรณ์ จตุพรชัยมงคล
นางลอองดาว ภิญโญวุฒิไกร
นางมยุรฉัตร บุญมาหล้า
นางรัชดา ดีจะมาลา
นางสาวรัตรฐา คงเจริ ญ
นายจีรศักดิ์ เปี่ ยมสวัสดิ์
นางนิมาภรณ์ เปี่ ยมสวัสดิ์
นางรพีกร กฤชาพาสงค์
นายกิตติ จันทร์ สูตร์
นายกุลธวัช หาญรักษ์
นายเกียรติศกั ดิ์ เลาลาด
นางเกษิณี สรรพประเสริ ฐ
นางสาวยุพา สุ ทธิ ประภา
นางสาววารี วิเชียรชัย
นายเชิดพันธุ์ มัน่ พลับ
นางจิระวรรณ เส็งชุนวรพงค์
นางปานทิพย์ กินูญ
นางสาวอัมพิกา สุ ดสงวน
นางสาวรุ่ งเรื อง พรโชคภคกุล
นางพัชร์ สิตา จันทรวิจิตร
นางกรรณิ การ์ คงสว่าง
นางวรารัตน์ สัจจโภชน์
นายวรรณ์ชยั นนทะคาจันทร์
นางปานเพ็ชร ยาภักดี
นางนิตธา พิริยคุณนันต์
นายประเสริ ฐ อุย้ คัชชะ
นางปัสริ นญา ผ่องแผ้ว
นายธนายุต เขียวแสน
นางสาวปิ ยนุช ตุน้ ทัพไทย
นางกุญณัฐ บาลัน
นางชุมแพ วีรบรรจง
นางสาวศศิมาภรณ์ บุญอุปถัมภ์กลุ
นางศิริขวัญ วงษ์แสง

นางสาวมนทิรา ไทรโพธิ์ ทอง
ว่าที่ร้อยเอกจอมเจตน์ ปวีร์กลุ วัฒน์
นางสาวธนัตดา ลาลุน
นายบุญธวัช พันธ์เสื อ
นางสาวกนกนฤมล ขอญาติกลาง
นางเพ็ญนภา อรัญสาร
นายเดชา วรพุฒ (ตกหล่นปี 63)
นายเดชา วรพุฒ
นางสาวกุลิสรา กิจรุ่ งเฉลิม
นายนิรุต ลุนระวงษ์
นางสาวกชพร ผัดผ่อง
นางสาลินี เสนาพรม
นางสาวอารี ยา ปี แหล่
นางสาวกันยารัตน์ เนตรสาคร
นายอนุวฒั น์ มูลอุบล
นางสาวเกสริ นทร์ ผลกุศล
นางอารี ย ์ ด่านขุนทด
นางปองศา พูนชู
นายมารุ ต ทองพวงเงิน
นางสาวสมจิตร เบ็ญเจริ ญ
นางสาวนฤมล ลาภประสพ
นางสาวนัยนา พร้อมสิ้ น
นางสาวจิราวรรณ บุญชู
นางกัลยา สุ โข
นางสาวณัฐกานต์ ลีภทั รกูร
นางกนกอร นามประจักษ์
นางนันท์นภัส ศรี สว่าง
นางสาวรุ่ งธิ วา อาจวงค์
นางสาวนิ ศารัตน์ อุปัญญ์
นางสาวนาตยา เทพวงษ์
นางสาวศศิธร มัทนาภรณ์สกุล
นางสมพร ไชยมงคล
นางศิริลกั ษณ์ ชินศรี
นางปาริ ชาติ สอนขยัน
นางสาวรัตนา เชื้อรามัญ
นางสาวพรพัฒสณี สังข์พวง
นางสาวยุวดี ทองเกตุแก้ว
นายกัมปนาท ดาทองสุ ก
นางสาวจิราภรณ์ สอาดแดง

นางสาวศิริญา สุ ขแก้ว
นางสาวพัฒนี ยา ชะนะชัย
นางสาวรัชนก โพธิ์ศรี ทอง
นางสุกญั ญา หลี่
นางสาวจิราภรณ์ แสงหล้า
นางสาวสายขวัญ ประวัน
นางมะลิวรรณ ไกรสิ งห์
นางสาวศิริภสั สร น้อยปรี ชา
นางดวงพร ขาวสนิ ท
นางสาวกษมาวรรณ จันทร์ อ่อน
นางสาววชิราภรณ์ บุญเทียม
นางสมจิตรา พาซู
นายมารุ ต มิสกี้
นายพัศทร ชัยปั ญหา
นายพัศทร ชัยปั ญหา
นางอัญชลี พลเยีย่ ม
นายศุภชัย ศรี อาจ
นางสาวอรวรรณ์ แพนลา
นางสาวภรัณยา บุตรเจริ ญ
นางมนสิ ชา คุม้ มาคุม้
นางสาวนงนุช เทียนธรรม
นางสาวเกษร จันทร์ เต็ม
นางสาวดวงแก้ว สันตานนท์
นางภัทร์ ชฎา มิสกี้
นายนพดล พิพฒั น์รังสรรค์
นางสาวศณิ ชชา พรหมรักษ์
นางสาวจุรีรัตน์ เจริ ญไข
นางสาวอรนุช ช่วงพิทกั ษ์
นางสาวชนิ ตาณัฏฐ์ ขันธวิเชียร
นางสาวบังอร ถาวิระ
นางสาวทองใส ณ อุบล
นางสาวกาญจนา คุม้ จันทร์
นางธัญญาลักษณ์ พัดเกิด
นางสาวกุณรศาภร จะชาลี
นางสาวมณฑา พ่วงขา
นางสาวสุ จิตตรา อุปนันท์
นางสาวเปรมปรี รุ่ งเกษ
นายศรี จุลา จุลาศรี
นางสาวสายสุ นีย ์ ชาญนทีกลุ

นางธัญชนก ศิลารัตน์
นางสาวศุภจิตรา เค่นตุ่น
ว่าที่ร้อยตรี พีรพงษ์ สิ งห์มนัส
นางสาวชุติมา สดเจริ ญ
นางมณี รัตน์ ปิ ณะถา
นางสาวสุ มาลี กุลนิตย์
นางสาวสุ ภาวดี กรองทอง
นางสาวปภาวริ นทร์ สร้อยสมุทร
นางสังวาล สวนแก้ว
นางสถาพร เหมหงษ์
นางสาวภาณิ ภคั พิบูลย์
นายพีระพัฒน์ วัชรนันทวิศาล
นางสาวปั ญจรัศม์ ศรี สุพรรณ์
นางสาวสุ ภาพร สุดวิสยั
นางสาวสุ พตั รา ภู่พยอม
นางสาวธี ราภรณ์ เบขุนทด
นางปวีณา จันทรโชติ
นางสาวพัชรี ย ์ ชุมแสน
นางสาวน้ าผึ้ง จันทน์ขาว
นางสาวนพวรรณ ไกรศร
นางสาวกฤษติการ์ เพลินพร้อม
นางสาวนี รนุช ลือกาลัง
นายณัฐพล วงศ์อิศเรศ
นางวรารัตน์ ไชยนต์
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรแดง
นางสาวมลฤดี จันทรเพชร
นางสาววรรณิ ภา เดชขันธ์
นางสาวมิ่งขวัญ ฮาประโคน
นางสาวปวีณา เลาหภารากร
นางปนิ ตา สิ งหนสาย
นายอนุวฒั น์ สว่างศรี
นางสาวสุ มาลี ศิริเลี้ยง
นายสุ ทธิรักษ์ บุญไชย
นางนัฐยา ศาลางาม
นางกาญดา แสงรัตน์
นางสาวสรัชสิ ญา จินดานิธิวฒั นะ
นางสาวสุ ภาวดี สุ วรรณศรี
นายทวัช นาคบุตร
นางชุติมา ทองรอด
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นางพันวลี พันธิ รัตน์
นายศราวุธ ใจตรง
นายอดิเรก ทิวฑั ฒานนท์
นางสาววราพร ไตรยะสุ ทธิ์
นางสิ รพัชร เมตโต
นางสาวน้ าทิพย์ ประชากูล
นางสาวสรัลชนา ก้านกลาง
นายธนกฤษ เกษมสุ ขทวี
นายวัชระ ไชยเพชร
นางกนกวรรณ โตเพชร
นางสาวชริ นทร์ ทิพย์ ปราบพารา
นางสาวรัชนี คูเจริ ญไพบูลย์
นางจันทร์ จิรา งามฤทธิ์
นางสาวลัดดา ชานาญ
นางสาวขัฒยา ซาเสน
นายสมหมาย ชฎาทอง
นางสาวชาญดา ปั นตา
นางอรรณิ กา ไทยขา
นางสาวขวัญหทัย คาสุ พรรณ
นางผกากรอง ศรี สุข
นางสาวสมปอง หอมทวีโชค
นางทองทิพย์ บุญเหลือ
นางสาววาสนา มิ่งขวัญ
นายอุดร วิงวอน
นางสาวสุ กฤตา รื่ นเจริ ญ
นายณัฐวุฒิ จันทร์ กิมฮะ
นางสาวศิริกลั ยา ไชยมงคล
นางสาวฐิตารี ย ์ กลางประพันธ์
นางสาวอภิสมา แจ้งยุบล
นางจุฬารัตน์ เฟื่ องฟู
นางสาววลัยพร ไชยพรม
นางสาวเสาวลา จันทนุภา
นายสุ ขมุ หาญนอก
นางสาวอโนชา เพ้าหอม
นายประจวบ ดารงค์สุทธิ พงศ์
นายเอกพจน์ ชาวบ้านกร่ าง
นางสาวสุ ภาพร สิ ทธิ มงคล
นางสุ ภคั จิตา บางแบ่ง
นางอนันติยา จาปาสุ ข
นางบัวสวรรค์ งามงอน
นางสาวพัทธนันท์ จันชะดา
นางอัจฉรา เรื องรัตน์
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นางรุ่ งทิวา ยาก่า
นายศักดิ์ศิริ อ่องแตง
นายนิ พนธ์ น้อยแรม
นางสาวศรัณยา เสี ยงประโคน
นายธี รยุทธ ฉลอง
นางสาวอาทิตยา ทองวิเศษ
นางกานดาวดี มหาอุฬาร
นางสาวพุทธรักษา ทองเรื อง
นางสาวมลิวรรณ บุดดาหล
นางสาวนิ ตติยา สมจันทร์
นายวิชยั มาศรี นอ้ ย
นางสุธินนั ท์ งามเกรี ยงไกร
นางสาวศิริวรรณ จุ่นหัวโทน
นางสาวพรศิริมน จุลละนันท์
นางทัศนี ย ์ หิ รัญสุ นทร
นางสาวจิรันธนิ น คนกลาง
นางสาวปั ณพร ไทยอุบล
นางสาวกรรณิ กา ทุ่งลาด
นางสาวจริ ยา บุตศรี
นางสาวระเบียบ โตพิมาย
นางสาวสุ มาลี แก้วเพชร
นางสาวอุบลรัตน์ ชื่นเจริ ญ
นางสาวศศิมา เกตุเห่ง
นางสาวสุ รัสวดี บัววังโป่ ง
นางสาวปาลิดา จันทวงษ์
นางสาวภาวินี สุ ขะวัฒนสิ นธุ์
นางนริ ยา บุญมณี สิรีกลุ
นางณัฐฌานนท์ กรี ธาทรัพย์
นายสุ รพงศ์ คาต่าย
นางพิลาวรรณ รอดเย็น
นางสาวกรรณิ กา แสงฉาย
นายไชยวุฒิ พิยะ
นายไชยวุฒิ พิยะ
นางขวัญเรื อน กันภัย
นางศรัณย์ภทั ร ชัยอานวย
นางสาวสุ รีรัตน์ คูเจริ ญไพบูลย์
นางสาวเมริ ษา บึงไกร
นางขวัญตา มีจนั ทร์
นางพัชราภรณ์ มาสกุล
นางสาวนลิน พ่วงความสุ ข
นางสาวมนัสนันท์ เจริ ญ
นางมณี รัตน์ ชุมจินดา

นางสาวอ้อมแก้ว น้อยใสย์
นางสาวอคปภา สุ ขอัจจะสกุล
นายเลอสรรค์ บริ รักษ์
นางสาวประไพศรี พรมรัตน์
นางสาวสุ นนั ทา เขียวแดง
นางสาวสุ กาญดา อยูส่ งั ข์
นางสาวสุ ภาพร ชารี
นางสาวสุ วลั ภัทร คารัมย์
นายวัชรชัย เคนคาภา
นายวัชรชัย เคนคาภา
นางวลัยพร พ่วงพี
นายอคิน แก้วกระจ่าง
นางสาวดวงเนตร ไทยประกอบ
นายไกรวิทย์ ตันติเมธี ศกั ดิ์
นางสาวนฤมล ตั้งพรสมาน
นางสาววรรณภา พวกวิบูลย์
นางจิรวรรณ ป้องศรี
นางสาวสุ ดารัตน์ รู ปโลก
นางสาววรรณี ชูกา้ น
นางสาวจันทรา กสิ กรรม
นางสาวศรี ไพร สมไพร
นายไกรสรณ์ แก้วกองแสง
นางสาวนันธิ ดา แก้วเกตุ
นางมนพัทธ์ ยิงรัมย์
นางณัทธิ นนั ท์ สารวมจิตต์
นางวรรษมล ทุมพัฒน์
นางสาวนัยนา ทรัพย์โรจน์
นางสาวจารุ วรรณ มาลัยทอง
นางสาวสุ ณีลกั ษ์ แก้วดวง
นางสาวนิ สารัตน์ สุ ดสม
นางสาวศิรฉัตร์ ชัยชนะ
นางสาวณิ ชกานต์ กลีบบัว
นางสาวทัศนี ยา อุดมรัตน์
นายกฤษดา ทิพย์วฒั น์
นางสาวปนัดดา พิมพ์ทอง
นางสาวศศิกร กมลรัตนกุล
นางสาวสุ พรรษา ประดับวรรณ์
นางสาวสุ จิตรา แสงมณี
นางสาวอัญชลี เกษร
นางสมใจ ชัยพิบูล
นางดาวประกาย ทาธง
นางสาวณัชชา จินดาเนตร
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นางอารี รักษ์ แก้วขุนทอง
นางสาวจุรี เพชรชนะ
นางนิ สรี น อ่าวลึกน้อย
นางสาวกนิ ษฐา เขาใหญ่
นางสาวอารี ยา ชูทองดี
นางยุวนิ ษฐา เจริ ญผล
นางกมลวรรณ สุ วรรณะ
นางสาวเครื อทิพย์ ธานี รัตน์
นางสาววรัทยา อินบุญ
นางสาววัชโรบล โลชา
นางภัทราทิพย์ ทองเมือง
นางสาวชลธิ ชา สี หาคา
นางสาวฐิติชญา ชิณโชติ
นางสาวสมพงษ์ จันทร์ มา
นางวรารัตน์ นิ ลบัวคลี่
นางคอดีเยาะ สันสุ วรรณไล
นางสาวมะลิวลั ย์ เจริ ญชล
นางวรัญชญา พิลาวัน
นางสาวณัฐธยาน์ สานิ ง
นายสุ พจน์ อู่ขลิบ
นางสาวอารี รัตน์ แท่นสุ วรรณ
นายนิ พล เฟื่ องบุญ
นางภานริ นทร์ จิตต์แจ้ง
นางภานริ นทร์ จิตต์แจ้ง
นางภานริ นทร์ จิตต์แจ้ง
นางสาวสโรชา นครอนัน
นางสาวจรัสศรี จันคณา
นางสาวศศิรินทร เชี่ยวชาญพาณิ ชย์
นางสาวประภา เอี่ยมดี
นายสมเกียรติ เรื องศรี
นางอรวรรณ ธรรมสาร
นางสาวรัชฎาพร โสขุมา
นางจารุ วรรณ มิยามา
นางสาวสุ พชั รา กัลยาณะศักดิ์
นายอุกฤษ พิมพะไกร
นางสาวมลนิ ทรา น้อยเสวก
นางสาวกาญจนา เอี่ยมสะอาด
นางสาวรุ่ งนภา การพิมาย
นางสาวกัลยาณี คันทา
นางธิ ติกานต์ เกิดกลิ่นหอม
นางสาวกาญจนา โพธิ บุตร
นางสาวณัตชารี ฤ์ ษรบัณฑิต
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นางสาวภาณุมาศ เตชะวิวฒั นาการ
นางสาวสมร บุญโภค
นายนิ มิตร สายวิจิตต์
นางพิมพ์ณดา เรื องกิตติ์พงศา
นายสิ ทธิ ชยั บุญนาค
ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สกุลสัญชาติไทย
นางพัชรี พร ชูชาติ
นางสาวกาญจนา อิ่มจีน
ว่าที่ร้อยเอกคณิ ศร ตั้งพรสมาน
นายนันทคม อภิชาชยุตกุล
นางนงลักษ์ บัวสด
นางสาวดวงใจ ดีมงคล
นางสาวศิริรัตน์ สัมฤทธิ์
นางสาวอัญชนา งามเนตร
นางศศิลกั ษณ์ ไชยตัน
นางสาวนิ จจารี ย ์ แย้มพลับกุล
นางสาวเมตตา บุตรสาร
นางทัชชภร ฐิติพงศธร
นางภาวลักษณ์ เจริ ญมโนพร
นายวิชยั จุมพล
นางสาวดวงดารา เนตรวงค์
นางจินตนา ชูช่อแก้ว
นางสุ วิมล อยูร่ ะหัด
นางสุ ภาพร ชิณวัฒน์
นางสาวสุ จินต์ ศรี นรเศรษฐ์
นายวิษณุ ขาวงษ์
นางนันทิตา กลิ่นรอด
นางสาวปรางทิพย์ จุลเศรษฐ์
นางสาวรถชริ นทร์ กองเพชร
นางสุ รีย ์ รุ่ งทิม
นางสาวปั ทมา ยาประดิษฐ
นางสาวคุณญ
ั ญา โคตรประทุม
นางศิริพร สุ ภาภาพ
นางสาวนภัสภรณ์ อุดมสุ ข
นางศิริวรรณา ปิ่ นแก้ว
นางสาวกิตญดา ศรี ภาดามวงกี้
นางสาวรุ่ งนภา อุปไชย
นายชัยรัตน์ ล้ าฤทธิ์
นางสาวเจริ ญพร สื บสาราญ
นางสาววัลวิสา ไชยงาม
นางนภาพร กล่อมสุ วรรณ
นางศิริขวัญ มะโนวัฒนา

นางสาวจารุ วรรณ วงค์มณี
นางสาวน้ าฝน สิ ทธิ วรรณธนะ
นางสาวพินิจ สุ ราช
นางอาภรณ์ ทองใสพร
นายพิศิษฎ์ อมรภัคพงศ์
นางวาสนา บุญประเทือง
ว่าที่ร้อยตรี กวีชยั บุญประเทือง ร.น.
ว่าที่ร.ต.หญิงปาริ ชาติ ปั ญจสันต์
นางสาวกรรณิ กา โพธิ์ ชัย
นางสาวสุ ปราณี คาคุม้
นางสาวกนกอร ขอยุทธกลาง
นางสาวแพรวพรรณ เมฆมล
นายจาลอง บ่อชน
นางสาวอลิษา จันทร์ แซม
นายวีระชัย แสนบัณฑิต
นางสาวสิ ริญา ทรงกิตติกลุ
นางสาวทัศนี ย ์ บุญตาแสง
นางสาวดอกซ้อน ศิริปี
นายพลพัฒน์ หนาแน่น
นางกฤษณา รักวิชา
นางสาวเอมฤดี วรรณพันธ์
นายสุ วิทย์ สี ดา
นายปรมัตถ์ ไชยชาญ
นางสาวอิศรา ใจสอน
นางสาวสาวิตรี จันทร์ เหนื อ
นางสาววันทนี ย ์ หวังเจริ ญทรัพย์
นางสาววิภารัตน์ ลามทุม
นางดวงเดือน ใจดี
นางสาวตติยา ยะคาแจ้
นางสาวเรวดี ภูนิโรจน์
นางสาวชาลิษา ชิดโคกสู ง
นางสาวณัฐสุ ดา โสภณ
นายไกรศร รักสวน
นางอุบล จงศรี สุข
นางสาวอมรา แก้วทราย
นางนงนุช สัณฐาน
นางสาวภรณ์พิชยา พิพฒั ตั้งสมบัติ
นางสาวสุ นนั ทนา โตอุตชนม์
นางสาวจุฑามาศ โอนหอม
นางสาววิไลภรณ์ สิ นสร้าง
นางสาวกันตา ธนูผาย
นางสาวอาจารี เพ็ญสมบูรณ์
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นางอมรรัตน์ แก้วกระจ่าง
นางสาวเกษกนก สุ ขเกษม
นางสาวนงชนก เรื องมัน่
นางสาวสมหทัย ชื่นพลี
นางสาวรริ ดา ระโรงสู งเนิ น
นางสาวอภิรดี คาเมลี
นายเอกชัย ถาวรประเสริ ฐ
นางสาวเฉลิมลาภ นิ จการ
นางสาววริ ทยา สง่างาม
นางสาวมะลิวลั ย์ กลิ่นสุ วรรณ
นางสาวอรลิสา พรมศิริ
นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วไพทูรย์
นางอรพิน คุณนา
นางสาวสิ ริกญั ญา ห่างถิ่น
นายธี รภพ ทองเทพ
นางสาวเนตรนภา สมใจ
นางสาวณัทฐนิ ตา เชยสุ วรรณ
นางสาวนิ ลุบล ภมร
นางสาวณัฐพร บุญบารุ ง
นายอานนท์ สอนคาม
นางสาวพิชญ์สินี จันผาย
นายสันติภาพ ริ นทอง
นางสาววิภา สารสุ ข
นางสาวแสงระวี อนุกลู
นางสาวพรศิริ คงธนาคมธัญกิจ
นางสาวพัชรี มะลิงาม
นางวรันณ์ธร บัวคาภู
นางสาววิไลลักษณ์ เอิบสุ ข
นางสาวลัดดาวัลย์ สุ ดหอม
นางศรัญญา จันทา
นางกรวรรณ แดงเจริ ญ
นางอัมพา จาเนี ยร
นางสาวอรพรรณ วงษ์พล
นายฉัตรพรรค์ มโนสุ ทธิ ฤทธิ์
นางสาวสุ พิชฌา สิ ทธิ หา
นางเฟื้ องฟ้า หาญรักษ์
นางสาวเสาวนี ย ์ กัณฑะพันธ์
นางสาวศิริลกั ษณ์ เรี ยมปวง
นางปารดา ดวงมาลัย
นางสาวนัฏปภัสร์ อินสา
นายวุฒิพงษ์ ไชยหะนาม
นางอภิชนา พินิจอภิรักษ์

2021

นางสาวแก้วกนกกาญจน์ เนคมานุุรักษ์
นางเบญจวรรณ เคนโยธา
นางสาวศุภากร มีศรี
นายคมกริ ช พันธ์ุุประเสริ ฐ
นางสาวกรณษาภัค บุญญาวัฒน์
นางสาวสุ ภาพร สะแกซึ ง
นางสาวภัคเพียงดาว คูก่ ระสังข์
นางสาวมณี รัตน์ โพธิ กลุ
นางอินทิรา ร่ วมสุ ข
นางสาวมณี รัตน์ มณี คง
นางสาวสุ ริยงค์ ชาวงษ์
นางสาวอรอนงค์ บงสู งเนิ น
นางสาวน้ าอ้อย ตาลประสาท
นางสาวนะบะวีย ์ เมฆฉาย
นางสาววิจิตรา ชนะค้า
นางสาวประนัดดา คัดสี พรม
นางสาวเกล็ดแก้ว ขุนทอง
นางพรรณธร ยกย่อง
นายยุทธพงษ์ ทองศรี
นางสาวสุ ภสั ศรณ์ ลาดับ
นางสาวจินดารัช วิลาทอง
นางสาววรรณา ชื่นชมภู
นางสาวเพ็ญนภา สุ พรรณ
นางสาวเสาวลักษ์ เทวรัตน์
นางสาววรัญญา เดชวิไล
นางสาวมนัสนันท์ โพธิ์ เดชแก้ว
นางสาวสุ ทิศศานนท์ วิริยะบุตรตรี
นางสาวดวงแก้ว บุญจารุ พฒั น์
นางสาวสุ พตั รา เสถียรบุตร
นางอนงค์นาถ สงธิ
นายประธาน มัน่ คง
นางสาวพิทธิ์ นภัต อัครบุปผา
นายญาณวุฒิ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นายนิ รุติ มาลัยเรื อง
นางสาวชาลิสา ปรี ฎาพาก
นางสาววรรณิ ศา สุ ดหอม
นางสาวบุญฑริ กา เจิมแหล่
นางสาวภาวิตา สลับตาล
นางเบญจมาศ เครื อเนี ยม
นางสาวทิพย์วิมล โต๊ะเงิน
นางสาวชุติมา ชฎาทอง
นางสาวครองขวัญ กุลธวัชศิริ
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นางสาวศิรประภา เจริ ญกุล
นางสุวรรณา กาญจนโกมล
นางสาวอัญชลี ศรี นคร
นางอุบลพันธ์ มงคลสุภาพงษ์
นางสาวอรวรรณ เอกศิริ
นางสาวประภาพร ทองสุข
นางปิ ยะมาศ ทองเกียรติ
นางฉันทนา อาพัดนอก
นางวีระนุช ปติตงั โข
นางสุมทั ชา มาประเสริ ฐ
นางสมใจ อินธิมาศ
นางสาวพัฒนฉัตร ทองคา
นายพัฒน์สาริ ทธิ์ มณี เขียว
นางสาวรุ จิกร นาคเกิด
นางนิชรัชชา ยุทธนาฤทธิไกร
นางสาวพรจันทร์ สุ ขศรี
นางสาวมัลลิกา แก้วทอง
นางสาวจุฑารัตน์ คาใบ
นายปัญจโชติ บุญเขียว
นายณรงค์ศกั ดิ์ ขอจุลกลาง
นางสาวชุติมา โพธิ์ทอง
นายธนวินท์ ไวฉลาด
นางสาวขวัญฤทัย ชายแก้ว
นางสาวภัณฑิรา กิจจ์ชญากุล
นางสาวมนพัทธ์ นิ่ มขา
นายกิตตินนั ท์ หริ่ งเรไร
นางสาวขนิษฐา เรื องเดช
นางสาวเพชรจี มะโร
นางสาวจิรพร เดชทรัพย์
นางหนึ่ งฤทัย จันทร์มาลา
นางสาวชญาภา ศรี ชยั
นางสาวชญาภา ศรี ชยั
นางสาวจิณห์นิภาห์ มงคลโรจนสกุล
นางอมรรัตน์ โพธิ์ตระการ
นางสาวพัชรา ชื่นชอบ
นางสาวศรี สมร จงเจิดสิ น
นางอาภรณ์ พุทธศรี
นางกนกวรรณ เกยดอน
นางกรวรรณ คาบุญ
นางอุมาพร นิยมทอง
นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์
นางสาวขวัญชนก อรชร
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นางสาวพิชชานันท์ บุญตาแสง
นางสาวธัญญรัตน์ สมดัง
นางสาวจินตนา อินตะ
นางสาวนุชรี ใจสะอาด
นางสาวดลพร ปั ญญารัมย์
นางสาววัชราภรณ์ ทรัพย์มา
นายยศวันต์ จันทร์ศรี
นางวิชุตา บูรโณภาส
นางสาวสุชาดา ชัยบัวคา
นางสาวสุชาดา ชัยบัวคา
นางเกศนีย ์ สุกแสก
นางทัศนีย ์ กาบภิรมย์
นางสาวยุภาภรณ์ ยามโนภาพ
นางสาวดารุ ณี เพ็ชรกล้า
นางสิ ริยาพร กาเซอร์
นางสาวชลธิชา เอี่ยมโอภาส
นางสาววรลักษณ์ โสไกร
นางสาวสาวิตรี สี ตนไชย
นางสาวสาวิตรี สี ตนไชย
นางสาวทัศนีย ์ พิมพ์ดี
นางสาวปรี ยานุช เปี ยขุนนาง
นางละออ ทาไว
นายสาเริ ง บุญเรื อง
นางสาวนุชนารถ เชื้อขุนทด
นายพัชร สุคนธทรัพย์
นางสาวสิ ริญากรณ์ จันทร์เครื อ
นางสาวณิ ชกานต์ เสรี รักษ์
นางธนพร แหวนนิล
นายภราดา แสงสว่าง
นางชัชชญา อุ่นเมือง
นางสาวเกื้อกุล คาหล้า
นางสาววรรษิษฐา คาขาว
นางเสาวนี ย ์ สี สินธุ์
นางสาวนิตยา แย้มเจริ ญ
นางสาวสิ ริพร มะโนศาล
นางสาวนภาพร ศรี ภิรมย์
นางสาวนภาพร ศรี ภิรมย์
นางสาววาสนา นัยอาพร
นางสาววรุ ณยุภา แก้วสมทอง
นางประวียา บุตรดีขนั ธ์
นางกาญจนา ลีลานุชภิญโญ
นางวาริ ษา ตั้งมัน่ ดี

นายวินยั สี สมพาน
นางสาววิมลรัตน์ สิ นจันอัด
นายนิรัญ ผิวผา
นายฌาญธิวฒั น์ สาระโพธิ์
นางสาวกาญจนา บุญสุ นีย ์
นายวรัญญู อติศกั ดิ์กลุ
นางสาวเสมอแข นะเรนสด
นางสาวหทัยชนก หงษาวสุ รัตน์ธาดา
นางสาวณัฐธยาน์ แสงทอง
นางสาวจิดาภา ไชยสัตย์
นางวันเพ็ญ สุ วรรณ์อ่อน
นางสาวสุ นารี บุญรัตน์
นางสาวอทิตยา บุญมัง่ มี
นางวรรษา ขันทองคา
นางสาวนิภากร โสภากัน
นางสาวปุณิกา ทองณัทพงศ์
นางสาวนิรมล นางแย้ม
นางสาวณัฏฐพัชร์ ธารงพรภควัต
นางสาวกัญชรส จันทา
นางสาวจิตรวดี นาวิกพันธุ์
นางสาวจิตราวดี กอสนธิ
นางสาวสุ รีพร พรมสาร
นางสาวสุ กญั ญา ไกยะฝ่ าย
นางสาวสุ ภาพร ซิ้มเจริ ญ
นางสาวกุลธิดา ทองสงฆ์
นางสาวอาทิตมณี แย้มเกษร
นางกวิณี ธะนะวงค์
นางสาวสุ รีรัตน์ ศิริวิ
นางสาววรุ ณี เทียนแก้ว
นางลภัสรดา จรดล
นางสาวดอกไม้ ลุนมา
นายถาวร ไชยรัตน์
นางสาวพนิดา จิตรจรัส
นายพิทกั ษ์ ศักดิ์เติม
นายชุมพล พาทิพย์
นายพรมริ นทร์ นนตะพันธ์
นายสมชาย โพธิ์ ศรี
นายวุฒิฉตั ร พลอยขาว
นางสาวอมรรัตน์ เวนานนท์
นายก้องภุชงค์ บุญธนเมธี
นางดวงชีวรรณ์ ศิริ
นางสาวพรรณราไพ สุ วรรณปาล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

นายประภาศ เลี้ยงรัก
นางสาวปภาวดี โพธิ์ อภัย
นางสาววราภรณ์ แซ่อ้ ึง
นายเริ งชัย แพงแก้ว
นางสาววรรณา ศรี สวัสดิ์
นางสาวอมราวดี ทองแผ่น
นายอุดมสิ น เกิดไทย
นางสาวภรณี เจริ ญสุข
นางสาววิภาภรณ์ ชัยปัญหา
นางศิริณฎั ฐ์ บุญเหลี่ยม ภัยแคล้ว
นางสาวศริ นยา มัฐผา
นางสาวจินตนา สุ ริยพงศ์
นางเบญจมาศ เพ็งรัตน์
นางสาวณัฐกฤตา ชนิ ศรดิษฐกร
นางสาวนันทิกานต์ มีวงษ์วิทยา
นางสาววรวลัญธ์ หร่ ายมณี
นางสาวทิพย์วรรณ พ่วงขา
นางสาวนฤมล พงษ์ชูศกั ดิ์
นางสาวอรุ ณรัศมี รุ ทโธ
นางสาวรวิษฎา แซ่เล้า
นางสาวจุฑามาศ รอดทอง
นางสาวปัทมา อุปแสน
นางสาวรุ่ งนภา หุ่นกระโทก
นางสาวชนิดาภา พรมเพ็ญ
นายอภินนั ทน์ แขวงสารคาม
นายโชคดี ท้าวสาย
นางสาวนงรักษ์ สุ วรรณ์จนั ทร์
นางสาวสริ นนา นามวิเศษ
นางวิมล สุ ดสี
นางวราภรณ์ กมลพันธ์
นางสาวชนม์ณกานต์ อาจโต
นางสาวพิมพ์ลกั ษณ์ วันทอง
นางสาวสายฝน พัฒณถลาง
นางศศิวิมล สร้อยทอง
นางสดใส นิมา
นางสาววัชรี หลงละเลิง
นางสาวจริ ยา จงสมจิตต
นางชุติสรา ชูประเสริ ฐ
นางสาวทิวา คาสมบัติ
นางพวงทิพย์ อุปฮาด
นางสาววาทิณี พรายงาม
นายภัทรพงษ์ แฉ่งละมัย
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นางลลิตา ฤทธิ์เทพ
นางสาวทรรศนี ย ์ อติศกั ดิ์กลุ
นางยุภาวดี วงศ์สุวรรณ
นายสิ รวิชญ์ สวัสดี
นายกิตติ ต่วนกูเปี ย
นางสาวจันทร์จิรา เดิมทารัมย์
นางสาวพิมพิลา บุญเลิศ
นายพร้อมพันธุ์ ลายลักษณ์

นางสาวมัชณิ ฎาศ์ สมอารยพงศ์
นางสาวศุภชญา นิ ลคง
นางสาววันวิสาข์ สุ ขมี
นางสาวเสาวรส ศรี ใย
นางฤทัยรัตน์ โรจน์พิทกั ษ์วงศ์
นายวันชัย วงษ์วิไลย
นางสาววันทนา เอี่ยมอร่ าม
นางสาววงค์ชนิตา ปัทมาคม

นายพงศ์พิพฒั น์ ทองสหธรรม
นางสาวเกศกนก ภาวศุทธิภทั ร
นางสาวรัตตรี กาล ดงกันหา
นางสาวพัตสลาภรณ์ สนธิ
นางสาวศิริภาภรณ์ สิ งขรเขต
นางสุธารทิพย์ ป่ าแฝก
นางสาวรัชนีกรณ์ สมเสี ยง
นางสาววราพร นพพิบูลย์

2021

นายสงคราม บัวไสว
นางสาวเดือนรุ่ ง แม้นถาวรพันธ์
ว่าที่ร้อยตรี รดาณัฐ กนกเพ็ญรดี
นางสาวแสงทิพย์ ทรัพย์อยู่
นางสาวเสาวนีย ์ ศรี พงศ์วรกุล
นางสาริ น จันทร์สุด
นางสาวเจนจิรา สร้างนอก
นางสาวหทัยทิพย์ ศรี นวลจันทร์

สวััสดิิการช่่วยเหลืือสมาชิิกเจ็็บป่่วยที่่�ไม่่สามารถช่่วยเหลืือตนเองได้้
ประจำปีี 2564
สวัสดิการสงเคราะห์ สมาชิกเจ็บป่ วยที่ไม่สามารถช่ วยเหลือตนเองได้ ปี 2564
(จานวน 252 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท)
ชื่ อ สกุล
นายสุ เวท รัตนคีรีวงษ์
นางสมร ท้วมชุมพร
นายธีระ ปานทับ
นางเพ็ญศรี ศุภนามัย
นางอารมณ์ วัฒนา
นางพิมพกา ปั้ นสื บสาย
นางศรี เพชร ปุงบางกะดี่

นายเผอิญ เสี ยงชื่นจิตร
นายปรี ดา เผือกสุวรรณ
นายสุ รชัย อาพัน
นางอัญชนี ทรงศิริศิลป์
นางเรณู ก๋ งเทมิน
นางสมหมาย กรุ ดภู่
นายประเสริ ฐ ดีวิจิตร
นายอานาจ ฉ่าวิจิตร
นายเสนีย ์ บุนนาค
นายจาลอง สุดทองคง
นายสมาน จาดทองคา
นายชาตรี สุดจิตร
นางอโลม เสื อน้อย
นายประสาล พื้นผา
นางนัยรัตน์ ธนัตย์จิระพร
นายสิ ทธิศกั ดิ์ สุคนธวงศ์
นายสมาน ลิ้มน้ าคา
รวม

Dec-63

Jan-64

Feb-64

Mar-64

Apr-64

May-64

Jun-64

Jul-64

Aug-64

Sep-64

Oct-64

Nov-64

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

-

-

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

-

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

-

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

-

-

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

-

-

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

19,000

19,000

22,000

22,000

23,000

23,000

23,000

23,000

20,000

20,000

19,000

19,000

SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED.

ภาคผนวก

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564

190

สวััสดิิการรัักษาพยาบาล
ประจำปีี 2564
สวัสดิการรักษาพยาบาล ปี 2564
(จานวน 220 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท)
นายอานวย ชวนเจริ ญ
นางจริ นทร์ แหวนทอง
นางวรรณเพ็ญ เริ งหาญ
นายสมาน อรุ ณโชติ
นางสาวกลอยใจ คล่องแคล่ว
นายเสถียร ดอกกุหลาบ
นายนิคม กลิ่นหอม
นายยงยุทธ แสงทอง
นางศรี เพชร ปุงบางกะดี่
นางพยุง ยิม้ น้อย
นางมาลินี เพ็งพานิช
นางขวัญใจ นุชอนงค์
นางขวัญใจ นุชอนงค์
นางสาวทวีรัตน์ ศรี สวัสดิ์
นางจาปา ผลทับทิม
นางจาปา ผลทับทิม
นางสาวสุนนั ทา รักษ์ใจ
นางประสพศรี สุ ขพูลผล
นายสุเวช ฉัว่ ดารงกุล
นายสมพงษ์ ชื่นสุขจิตต์
นางวันดี แก้วชัง
นางพัชณี อาพัน
นายสุรชัย อาพัน
นางสาวกฤษณา ศรี สุข
นายอดิศกั ดิ์ กลิ่นจันทร์
นางอุตสาห์ พุม่ ลาเจียก
นางปราณี ต นิธิกิจพุทธโธ
นางประไพรัตน์ พูลเอก
นางวันเพ็ญ คูเจริ ญไพบูลย์
นางวันเพ็ญ คูเจริ ญไพบูลย์
นายธนกฤต แฉ่งละมัย
นางไพรัต วิลยั วาส
นางอรุ ณ บุญบรรลุ
นางศตรรคพร วิทยา
นายธรรมศักดิ์ ฝอยทอง
นายธรรมศักดิ์ ฝอยทอง
นางสิ ริพร ฝอยทอง
นางสิ ริมา สันติวิสฎั ฐ์
นางนภาวรรณ บัวล้อมแก้ว
นางสาวเพ็ญจันทร์ วุฒิบญั ชร
นายเสรี จูมเกตุ

ภาคผนวก

นายสวาท ดีเพ็ง
นายสวาท ดีเพ็ง
นางวชิรา สาลีอ่อน
นางสุชาดา จิตประจง
นายอานวย แดงอินทร์
นายอานวย แดงอินทร์
นางวิมลศรี แสงเดือน
นางประเทือง ดีงามทรัพย์
นางสาวผ่องแผ้ว โถสกุล
นายไพโรจน์ ตันเจริ ญ
นายสมาน จาดทองคา
นายสมาน จาดทองคา
นางศรี สุรางค์ ชัง่ โต
นางศิริจนั ทร์ อเนกบุณย์
นายสมชาย จานงค์สงั ข์
นางสุคนธ์ จิตต์ประพัฒน์
นางศิริพร มโนพิเชฐวัฒนา
นางศิริพร มโนพิเชฐวัฒนา
นายอนันต์ ปานทองคา
นางวาสนา แจ่มเจริ ญ
นายสุดตา แพงทรัพย์
นายประกอบ ทับนิล
นางสาวอิสรี ย ์ อ่อนนวม
นางปาริ ชาติ อังคณาเอมอร
นางกชพร อินฒะสอน
นางสุกานดา นกสกุล
นางสุกานดา นกสกุล
นายทวีศกั ดิ์ สุพฒั นาพงศ์
นายทวีศกั ดิ์ สุพฒั นาพงศ์
นางณิ ชนันทน์ ประสงค์
นายวรสิ ทธิ์ ศรี คาม้วน
นายกรี พล ศิริบุญสุข
นางกาญจนา ธีระกุล
นายพรชัย ศรี เสมอ
นางสิ วิมล บัวปลัง่
นางสาววิยะดาวรรณ สุทธิภู
นางสาวณปภัช บุรานนท์
นางอรัญญา พิสุทธากุล
นางวัชรา เปี่ ยมสวัสดิ์
นางศุภนาถ ปทุมมาศ
นางศรี สะอาง ลัน่ เรื องฤทธิ์

นางละไม แซ่ต่าง
นางวรรณี โตสงวน
นางชูศรี ปาริ ยพันธ์
นางอัจฉรา วงศ์สามศร
นางสาวทิวารัตน์ วิวฒั น์บุญคุปต์
นางสาวทิวารัตน์ วิวฒั น์บุญคุปต์
นายชูศกั ดิ์ มะโนน้อม
นางสาวบุศริ นทร์ จันทร์ประเสริ ฐ
นางสาวอานวยพร แหวนทอง
นายณัฐวุฒิ เพริ ดพราว
นางสาวอรทัย หงษ์ภู่
นายปฏิญญา กลิ่นหอม
นางสาวบุญรวม พงษ์นุช
นางสาวปัทมา ปรัชญาเศรษฐ
นางกาญจนา สุดชานัง
นายธนกฤษ เกษมสุ ขทวี
นางสาวกัลยกร บุญญะวัตร
นางนฤมล ทาโย
นางนฤมล ทาโย
นางเพ็ญสิ น พรหมศร
นางพัชรี สุขนิยม
นางอารี ชูสุข
นางวรพรรณ โยธาทิพย์
นางสาวสุกฤตา รื่ นเจริ ญ
นางสาวภัทชรี พร ทองไชย
นางสมจิต เกิดแก้ว
นางสาวนิสา นุ่มทองคา
นางสาวดวงใจ ดีมงคล
นางพัชราภรณ์ นิรมล
นางสาวปัฐยากร ดวงดารา
นางทิพวรรณ ผาสุข
นางสุรีย ์ รุ่ งทิม
นายอรรถสิ ทธิ์ เจริ ญองอาจ
นายนริ นทร์ มิถุนดี
นางวีระนุช ปติตงั โข
นายบุญเกิด สมใจ
นายโสภณ ทองหงษ์
นางสมจิตร ชุมพร
นางสมจิตร ชุมพร
นางสาวมณี รัตน์ ทองนพคุณ
นางสาวณัฐชนัญ วันซอและ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

นางยุพาภรณ์ นิลชูจิตร
นางสาวสุพตั รา ชุ่มคา
นางสาวสุพตั รา ชุ่มคา
นายสมบูรณ์ อร่ ามเรื อง
นางสาวทัศนา กองสิ น
นายธวัช สันทอง
นางศิริกนั ยา บัณฑิตยศสกุล
นางพรทิพย์ บุตรเกตุ
นางสาวกมลพรรณ ขนานแข็ง
นายสมชาย แฮนวล
นางสาวดารุ ณี เพ็ชรกล้า
นางสาวสายฝน สุวรรณศร
นางพรรณชนก มีมงคล
นายกลยุทธ อุทโท
นายนริ นทร์ วาระสิ ทธิ์
นางภทรชนก ต้นทุน
นางสาวฤดี เนียมหอม
นางเรื องรอง พัดลม
นางสาวภัชชนก พัฒนาเดชภาคิน
นางดรุ ณี จันทะอุทยั
นางสาวนฤมล ขัติยะราช
นางสาวจันทรา กสิ กรรม
นางสาวจันทรา กสิ กรรม
นางสาวเบญญาภา ชัยเจริ ญ
นางสาวอิงฟ้า สวามิชยั
นางสาวอิงฟ้า สวามิชยั
นางสาวภคพร สมบุญศรี
นายสมเกียรติ สถิตไชยนนท์
นางสาวมณี นุช บุราณรัตน์
นางสาวมะลิวลั ย์ กลิ่นสุวรรณ
นางสาวอรพรรณ วงษ์พล
นางสาวอินทิรา ศรี เกิด
นายนราศักดิ์ จันทะคีรี
นางสาวสุกญั ญา พุม่ เจริ ญ
นายราชัน พิมพ์ทรัพย์
นางวาสนา มุสิกุล
นางสาวนิลุบล วงศ์ศรี ชา
นางสาวสกุลวรรณ นกยูง
นางรัชนี หมื่นแทน
นางรัชนี หมื่นแทน
นางสาวน้ าผึ้ง จันทน์ขาว
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นางณภัทร รุ่ งสว่าง
นางทองคา มีฉลาด
นางประภัสสรา กาศิลปชัย
นายชัยเดช อยูพ่ รต
นายธนิ นท วรรณพาหุ ล
นายธนิ นท วรรณพาหุ ล
นางสุ ดสวาท กาซูยี
นางธัญญ์ฐิตา ชานนทน์ปิติรัชต์
นางจันทร์ เพ็ญ ชมมาลี
นางสาวแฉล้ม สถาพร
นางพรทิพย์ เทวะประทีป
นางพรทิพย์ เทวะประทีป
นางวัชรี ย ์ จันทร์ เปล่ง
นางเบญจมาศ ต้อยสาราญ

นางศรี สะอาง ลัน่ เรื องฤทธิ์
นางวาสนา ม่วงเสน
นายสิ ทธิ ศกั ดิ์ สุ คนธวงศ์
นางสาวพวงพยอม พุม่ จันทร์
นายสิ ทธิ ศกั ดิ์ สุ คนธวงศ์
นางสาวณัฐธันยา แซ่โง้ว
นางจารุ ณี สุ ขพจนี ย ์
นางสาวณัฐธันยา แซ่โง้ว
นายสุ ชิน สาหร่ ายพันธ์
นางปองศา พูนชู
นางสาวกุสุมาลย์ ธี ระกุล
นางสาวสุ ระจิตร พิชญกานต์
นางสปั น สาขามุละ
นางสาวอรพินท์ พรมวี
นางสาววาสนา ตันติมาลาพงศ์
นางสาวอรพินท์ พรมวี
นางสาวนงลักษณ์ ดัน่ สมานฉันท์ชยั นางปาริ ชาติ สอนขยัน
นางสาวนงลักษณ์ ดัน่ สมานฉันท์ชยั นางจิตรลัดดา มาศทอง
นายบุญธรรม เจียงพรม
นางสาวจิราภรณ์ สอาดแดง
นางสาวรุ่ งทิวา จุลกนิ ษฐ์
นางสาวเตือนใจ นันทกิจ
นายจารู ญ แป้ นเจริ ญ
นางสาวเตือนใจ นันทกิจ
นางสาวสายใจ ศิริศรี บุญเรื อง
นางกิตตินนั ท์ สว่างทัว่
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นางอุมาวดี กวดขันธ์
นางสาวอลิษา กาเทศ
นายปิ ยะพล จิตรวิขาม
นางสาวรัชฎาพร โสขุมา
นางสาวรัชฎาพร โสขุมา
นางสาวนวิยา ท้าวนอก
นางสาวปองจิต รื่ นรวย
นางเบญจวรรณ เคนโยธา
นางธัญญธร เมฆพัฒน์
นายนิ รุติ มาลัยเรื อง
นางสาวดุษฎี หงษ์สมบุญ
นางสาวอภิญญา ไพรวรรณ์
นางสาวอารี รัตน์ รสจันทร์
นางสาวพรสวรรค์ พรหมมาศ

สวััสดิิการสมาชิิกถึึงแก่่กรรม และค่่าปลงศพ
ประจำปีี 2564
สวัสดิการสงเคราะห์ สมาชิกผู้ถึงแก่ กรรม และค่ าปลงศพ ปี 2564
(จานวน 54 ราย)
นายสาราญ เพียรพานิ ช
นายประเสริ ฐ อยูส่ าราญ
นายจักรกฤษณ์ ผลาเสริ ฐ
นายสง่า จ่างมณี
นายสุ เวท รัตนคีรีวงษ์
นางสาวชูศรี คะประสบ
นางวาณี สื บกระพัน
นายเสรี เศรษฐศิโรตม์
นางฉวีวรรณ หุณฑนะเสวี
นายทวีป เอี่ยมเดช
นายวินยั ริ มปิ รังษี
นายสาราญ งามสมุทร
นางสาวสุนนั ทา ทิพยโอสถ
นายประยูร สุ ขยืน

นางศรี เพชร ปุงบางกะดี่
นางไพลิน อาศรัย
นายบุญทัน ทีจกั ร
นางสาวรัชนี มธุระพันธุ์
นายเชาว์ ใจกาแหง
นางสาวนภาพร บุษดาวงค์
นายเชี ยง หิ้ งเพ็ชร
นางกฤติยา แสงงาม
นางนราวัน สุรินทร์ เลิศ
นางมนทิรา จันทร์ พฒ
ุ
นายสุ รัตน์ รื่ นเริ ง
นางสิ นีนารถ ตูจ้ ินดา
นางรัชนี สุขรุ่ ง
นางสาเภา ไกรทอง

นายสนัน่ แก้วนุช
นายอุดม ละสอน
นายสมาน จาดทองคา
นายเกียรติพงษ์ วงค์ธนานันท์
นางสาวอมราวดี โรจนสุ พจน์
นายวิศิษฐ์ สมใจ
นายสิ ทธิ พงศ์ ทัศนาธร
นายมงคล กระจะจ่าง
นางอโลม เสื อน้อย
นางสุ นนั ท์ ควรสมาน
นายสิ ทธิ ศกั ดิ์ สุ คนธวงศ์
นายสถาพร เจริ ญเตีย
นางนภาพร ป้ อมเอี่ยม

นายพีระศักดิ์ หมัน่ การ
นายสุ รชัย ศิริสุทธิ์
นางสาวมัลลิกา ชมภูทอง
นางสาวพรพรรณ ศรี ทอง
นางสาวผกาสิ นี โชติไธสง
นางสาววราณิ ดา ผาสุ ขชีวนั
นางศิริพร เวชชพิพฒั น์
นางสาวจริ ยา สุ ภากิจ
นายสมเกียรติ สถิตไชยนนท์
นายอนุวตั ร ดีฉนวน
นางสาวรวีภทั ร์ กองแก้ว
นางพัชรพร สงสุ วรรณ
นางสาวสุ ภาวดี ทองสะอาด
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สวััสดิิการสำหรัับสมาชิิกเกษีียณอายุุราชการ
ประจำปีี 2564
สวัสดิการเกษียณอายุ ปี 2564
(จานวน 216 ทุน)
นางเยาวภา แก้วสมบูรณ์
นางประสพพร เลิศหงิม
นางมณี เชี่ ยวพานิ ชย์
นางสุวารี นันทกรพิทกั ษ์
นางอัจฉรี ยา ภู่ทอง
นางนิภาวรรณ สวนแย้ม
นางธารี รัตน์ เมธีธญ
ั ญรัตน์
นางรวีวรรณ เขียวอุบล
นางพรพรรณ วีรโรจน์
นางบุญเลิศ บุญเพ็ง
นางกาญจนา กันภัย
นายอดุลย์ รื่ นเริ ง
นางวีรนุช โชคพิบูลย์รัตน์
นายนิ รันดร์ กันภัย
นายอรุ ณ สุ ขรุ่ ง
นางสาวพิสมัย ตาดต่าย
นายกวินกร ทองด้วง
นางบุญศรี จันตะเคียน
นายมนตรี แผ้วฉ่ า
นางนาฎยา บรรจงอักษร
นายเสรี จูมเกตุ
นางพรอุษา มหาวรศิลป์
นางละไม สุวรรณปาล
นางปราณี ด้วงทอง
นางสาวนงนุช ชื่นชม
นางเพียงใจ ดาทองสุก
นางบุปผา ดาวกระจ่าง
นางดลดวงฤทัย ตรุ ษสารท
นางสุชาดา เทพสงวน
นางจันทนา เขียวสอาด
นายทรงพล ศิริจนั ทร์
นางตันยาพัด ทองด้วง
นางพัชรนันท์ ศิรจินดาภิรมย์
นายไพรัช กันสิ ทธิ์
นางนาตยา สุนทรวัฒน์
นายธานี คล่องแคล่ว
นายพยนต์ ตันตระกูล
นางศริ นนา ทัศนิยม
นางศิริลกั ษณ์ พิญญะชิต
นางยุพดี จันทนะลิขิต
นายณรงค์ศกั ดิ์ พงษ์อิศรานุพร
นายสุธีร์ ฟักเทพ
นางสาววาสนา เส็งมา

ภาคผนวก

นางนัยนา พูนศิริ
นายนิ คม นนทศรี
นายชุมพร รังรงทอง
นางชัญญาพัชญ์ กิจบารุ งศรี วงศ์
นางสาวเกวลี บุญเฉลียว
นางผกามาศ พรหมวิชิตกุล
นางจุลยั พร สังข์แก้ว
นายไพฑูรย์ คงเทียน
นางกอบกาญจน์ มากลัน่
นางสาวอัปษร พุทธริ ยา
นางสาวครองสุข ชูช่าง
นางจารุ จิตต์ ธีรพร
นางมนัญชยา ทัศนะ
นางวรรณลักษณ์ ภู่เจริ ญ
นายมานะ ถมยาปริ วฒั น์
นางสาวกัญจนา สุขเอม
นายสวัสดิ์ เอื้อนจิตร
นายรังสรรค์ สุกใส
นางอุดร สุกใส
นางเรณุกา วุฒิสาร
นางสาวกรกมล บารุ งวัด
นางอุทุมพร สิ นธุสอาด
นายชูชาติ แสนสุข
นางสุชาดา โชติช่วง
นางสาวศรี ประภา ชมเชย
นางดวงกมล ธรรมวงค์
นางสมพิช ศรี ภูมิ
นายวันชัย จันทร์ ทอง
นางสุพรรณ ยศสังข์
นายพูนศักดิ์ ดวงพรหม
นางสุชาดา บานแย้ม
นางสาวอิสรี ย ์ อ่อนนวม
นายสุวิทย์ พันธุ์หินลาด
นางภาวรี ย ์ วงศ์วราภัทร์
นางวีรี ศิริจนั ทร์
นางวสุมา ชุ่มสมบัติ
นางน้ าอ้อย เพ็ชรวิภาต
นางพัชราพร มูลศรี
นางทิพพา เพชรน้อย
นางภัทราภร จารุ ทวีสิน
นางนภัค เยีย่ มสมุทร
นางปราณี ตั้งศิริวฒั นกุล
นางสุกญั ญา แจ้งเนตร

นางอัญชลี คณานับ
นางสาวสุ นนั ท์ ฉัตรนิเทศตระกูล
นายมานะ อ้อนทอง
นางศิริวรรณ พุม่ เจริ ญ
นางพรนภา มงคลชาติ
นายสมยศ เลี๊ยบประเสริ ฐ
นายมาโนช คายา
นายยุทธศักดิ์ หนุนวงษ์
นางสาวเกษร เก่งการช่าง
นายราชันย์ อุทยั
นายลัน่ ทม ผึ้งทอง
นางณัฐมน บุญเสริ ม
นางรดา บุญพิทกั ษ์กิจ
นางสาวธนพร กลุดกรับ
นางพิสมัย ป้องสุ
นางอัญชลี วีณะคุปต์
นางมณี บุญโต
นางบังคม ป้องประสิ ทธิ์
นางอารี ยา วายลม
นางปฐมาภรณ์ พุฒพลายงาม
นางกูรอสด๊ะ กูจิ
นายวิชาญ บัวสาอางค์
นางสาวจารุ ภี จันทร์ เทพ
นางสุ จินดา ฐิ โณทัย
นางสุ วรรณภา งามดี
นางสาววีรยา นวรัตน์รุ่งเรื อง
นายจาลอง เรื องดี
นางจารุ วรรณ วงศ์จนั ทร์
นางสาววนิดา เผนานนท์
นางนฤมล ทิพย์สมบัติบุญ
นางอารี รัตน์ สุ ขเสริ ม
นายชานาญ โพธิ์ เอม
นางมณี บัวไสว
นางธนัชภรณ์ มูลภักดี
นางรัตติกร เกิดมณี
นางอัจฉรา วงศ์สามศร
นายเอกพงษ์ ตรี เนตร
นางกุหลาบ ใจดี
นางมัทนที พนมสวย
นางสาวสิ รินนั ท์ เม้ยนรทา
นางพณิ ตา กอนจันดา
นางชญาณ์นนั ท์ วิพชั รพรสกุล
นายสมชาย พึ่งอิ่ม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

นางพรเพ็ญ โพธิ์แจ่ม
นางวิภาวรรณ จันทร์ ศรี
นางกาญจนา สุ ดชานัง
นางสาวสุ จิรา สหวงศ์
นางนงนุช รัตนประพิศ
นางเตือนใจ ศิริโรจน์
นางพัชรวลัย พันธธรรมสรณ์
นางพัชรี สุ ขนิ ยม
นางอารี ชูสุข
นางศิริมา ทองแท่ง
นางวรพรรณ โยธาทิพย์
นายมานิ ต จิตตประมวลบุญ
นางมณฑนา มานะประสพสุ ข
นางสาวมณฑิรา อินทร์ พร
นางกรณิ ศา อานวยโชคสวัสดิ์
นางสุ นีย ์ สมสกุล
นางสาวจิตนภา เสถียรวิริยคุณ
นางสาววันเพ็ญ ทองทิว
นางสาวสายพิณ เผือกประพัฒน์
นางเพ็ญศิริ คงสวัสดิ์
นายศิริชยั ปลัง่ เจริ ญศรี
นางประวีณา ปั ญญาดิลกพงษ์
นางมณี ภรณ์ สวนศิริ
นางสาววรรณภา อริ ยพากย์
นางระวีวรรณ บุญจารัส
นางบุญล้อม สิ ทธิบุญ
นางสาวลาพึง ประเสริ ฐสุ ข
นางดวงใจ ยัง่ ยืน
นางสาววาสนา รอดเชี ยง
นางจารุ วรรณ กอสกุล
นางสาวอัจษฎา มะจุเงิน
นางอภิชญา ดาทองสุ ก
นางวารี ญา วชิ รเดชาพล
นางดารณี ด้วงแพง
นางสุ ภาพ วงศ์เทวราช
นางเรณู อ้นขวัญเมือง
นางขวัญตา เทียนทอง
นางประทุม เนตรสุขแสง
นางสาวสุ พรรษา ฉิ มเล็ก
นางสาวเกศริ นทร์ เจริ ญหล้า
นางรศนาภรณ์ สิ งห์โตทอง
นางวนิ ดา สี ดา
นางสาวเกษร ธนทรัพย์พฒั นา
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นางอัชลีย ์ บัวทรง
นางกุหลาบ ตรุ โนภาส
นายธนิต ประสมเชื้อ
นางอนงค์ อ้นไชยะ
นางอุไร ศรี เคลือบ
นางสาวจิราภรณ์ ตุลพิจิตร
นายนิวตั โชติศรี นิล
นางสุภาวดี วงศ์จิตตาโภค
นายอานวย แดงอินทร์
นางสาวบุปผา กิจแก้ว
นางชุลีกร โพธิ์ทอง

นางศิริพร พิทกั ษ์รักษาเลิศ
นางอัมภาวรรณ ด่านกุล
นางสาวพเยาว์ ทับสวัสดิ์
นายสงวน ดอนถวิล
นางสมพร ธรรมวิทวัส
นางวิมลวรรณ ปัญญาใส
นางทิพาพร เอี่ยมนุย้
นางกันยารัตน์ จิตตเกษม
นางรุ จี ดวงพรหม
นางเนตรทราย มีวฒั นา
นางอรัญญา พิสุทธากุล

ANNUAL
REPORT

นางสาวศิริกาญจนา สรชาติ
นางอุไร อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายศุภชัย มิ่งมงคล
นางลพิฎา ป้อมเรื อง
นายชาญชัย วงศ์หาญ
นางภัทราวรรณ ไมจังหาร
นางลักษณ์กมล ศรี วชิราพิพฒั น์
นางมัลลิกา รอมาลี
นางคุณิตา สตารัตน์
นางสาวคณิ ศร เลาหภารากร
นายวรรณชัย รักษาพันธ์

2021

นางนวลฉวี สาราญราษฎร์
นางจาระนัย จันทร์อ่อน
นางกัญญาณัฐ เอี่ยมสุรนันท์
นางจิตตาภรณ์ มัง่ คัง่
นางกฤตยา ปั้นทรัพย์
นางรัตนา แก่นสารี
นางพนมวัน หนุนวงษ์
นางจรวยพร คุม้ สกุล
นางพวงเพชร ทิฆะชน
นางพรเพ็ญ กลิ่นกาธรกุล
นายเจษฎา ศิรินภาทรัพย์

สวััสดิิการสมาชิิกไม่่มีีบุุตรหรืือเป็็นโสด
ประจำปีี 2564
สวัสดิการสาหรับสมาชิกที่ไม่มบี ุตรหรื อเป็ นโสด ปี 2564
(จานวน 35 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท)
นายไสว ภู่ทบั ทิม
นางสาวศรี สมร ศิริปัญจนะ
นางสาวจันทนา พงษ์สุวรรณ
นางสาวธิติพินท์ ฐิติเจตน์ธนากุล
นางสาวรุ่ งทิพย์ สุวรรณลักษณ์
นายมนต์พร อรภักดี
นางสาวชนาธิป อยูค่ ง
นางสาวลักขณา เพ็งรักษ์
นางรัชดาภรณ์ บุญคาภา

นางสาวสุภทั รา มงคลเพ็ชร
นางสาวสมพร ติบรรณ์
นายณัฐวุฒิ เพริ ดพราว
นางสาวภริ ตา อภิหรรษากร
นางสาวสุกญั ญา อักษรศรี
นางสาวนวลจันทร์ อุ่นเรื อน
นางสาวดวงสมร โพธิ์อยู่
นางสาวเลขา อ้วนสอาด
นางไอรี น วงศ์บุญรอด

นางอุไรวรรณ ลื้อยอดพิทกั ษ์
นางสาวพัชนี แว่วสอน
นางสาววันเพ็ญ ทองทิว
นายทีปาวัฒน์ ช้างแย้ม
นางสุ ยี เข็มแซมเกษ
นายไชโย ถนอมพุทซา
นางพัชรี ภาโสม
นางสาวบุญมา ชมมาลี
นางสาววรรณภา อริ ยพากย์

นางสาวรัตยา ทัศนา
นางสาวจิตติมา นาคจู
นางสาวสายฝน น่วมเปี่ ยมใหญ่
นางมาลิษา อ่าสกุล
นางสาวสุ กญั ญา ตันโสภณ
นางสาววาสนา รอดเชี ยง
นางสาวปัฐยากร ดวงดารา
นายทศพร ธรรมประทีป
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สวััสดิิการรัับขวััญทายาทใหม่่
ประจำปีี 2564
สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ ปี 2564
จานวน 153 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท
นางสาวพรหมพร เพิม่ พูล
นางสาวมณี รัตน์ รัตนวิชยั
นายวิชยั จุมพล
นางสุนิษา จิตตเกษม
นายกฤษณะ สินเพ็ง
นางสาวณัฐชานันท์ ธนากิตติ์
นางจีรภา มนูสาร
นางสาวณัฐชนัญ วันซอและ
นางสาวมนพัทธ์ นิ่มขา
นางสาวศรี สมร จงเจิดสิ น
นายวรรณวุฒิ วรรณารุ ณ
นางวัชรี โตกาแพง
นางสาววัลลี ละชัว่
นางสาวพวงพยอม พุม่ จันทร์
นางวณิ ชา สิ ทธิ
นายมณฑล ฉลอง
นางสาวหงสมนต์ ป้องโรจน์ไชย
นางทัศนีย ์ หิรัญสุนทร
นางพิลาวรรณ รอดเย็น
นางสาวจารุ วรรณ วงค์มณี
นางสาวเรวดี ภูนิโรจน์
นายฐาปกรณ์ เกิดมณี
นางสาวพนิดา จันทรรัตน์
นางสาวดลพร ปัญญารัมย์
นางสาวขัตติยากร สุขได้พ่งึ
นางสาวสุพรรณี ซ่อนกลิ่น
นางสาวรุ่ งทิวา บูราณศรี
นางสาวเพชรดา อมรพุฒิพงค์
นางชัชชญา อุ่นเมือง
นางสาวเกื้อกุล คาหล้า
นางเสาวนีย ์ สีสินธุ์
นางสาวเด่นนภา พรมเทศ
นางปรี ยานุช ยวดยิง่
นายประพันธ์ ยอดรัก
นางสาวพาวิณี แสนแก้ว
นางสุกญั ญา หลี่
นางสาวปิ ยะนุช บุตรราช
นางสาวพัชราภรณ์ มีแก้ว
นางสาวนฤสา นาเมืองรักษ์

ภาคผนวก

นางสาวดรุ ณี วรจักร์
นางอทิตยาภรณ์ พรมเกษา
นางสาวขวัญใจ วหะโรจน์
นางสาวสุนนั ท์ดา สาธร
นางจิรวรรณ ป้องศรี
นายกานต์ชนก บุญจัด
นายวิศวนาถ ผงทอง
นางสาวณัฐฐาวีรกาญจน์ ชุมพล
นางสาวกฤษฎารัตน์ บุญสี ลา
นางสาวปนัดดา พิมพ์ทอง
นายสมหวัง พูลแข
นางสาวดาหวัน โพธินาแค
นางสาววิไล ลีประโคน
นางสาวสุพตั รา คติยะจันทร์
นางสาววราพร ทิพนั ธ์
นางสาวสุดาทิพย์ ศรี สร้อย
นางอารยา เทียนจารุ ทรรศน์
นางสาวจุรีพรรณ กลิ่นสุมาลย์
นางสาวพิมพ์พกาญจน์ ประชัน
นางสาวมาลัยพร รวยถาวรกิจ
นางสาวมณี นุช บุราณรัตน์
นายภัทรพล แก้วปัน
นางสาวนิลุบล ภมร
นายวานิช อินคงงาม
นางสาวดาริ นทร์ อานวยพร
นางสาวกมลวรรณ ศรี มว่ ง
นางสาวไสวริ นทร์ หลักคา
นางพวงพยอม รุ จิโภชน์
นางสาววาสนา เกษสุพรรณ์
นายภูวดล ขันคามาละ
นางปารดา ดวงมาลัย
นายนิวฒั น์ ทองปาน
นางสาวอินทิรา ศรี เกิด
นางสาวประภัสสรา เทศฤทธิ์
นางสาวอรวรรณ เตชนันท์
นางสาวน้ าผึ้ง เกษมศิริวฒั น์
นางสาวพัชราภรณ์ แก้วแสงสุข
นางสุประวีณ์ เรื องผิว

นางสาวสุนนั ทา ขันทอง
นางสาวสุพตั รา เมืองพวน
นางสาวชนัญญา เสมศรี
นายนนทนันท์ สันประเดิม
นางอนุสรา นาราด
นางสาวพัชรนันท์ ทวีวฒ
ุ ิ เศรษฐ์
นางสาวพรกนก เฉลยจรรยา
นางสาวนงเยาว์ จิตหาญ
นางสาวรัตตรี กาล ดงกันหา
นางสาววารุ ณี ใจเจริ ญ
นางสาววราพร นพพิบลู ย์
นายธีรศานต์ อุ่นกุดเชือก
นายสุรศักดิ์ เหิ มกระโทก
นายดนัย บาดตาสาว
นางมณี รัตน์ ปิ ณะถา
นายศรายุธ แอบท้องไทร
นางสาวจุฑามาศ หาญนอก
นางรัชนี หมื่นแทน
นางสาวพัชรี ย ์ ชุมแสน
นางสาวนีรนุช ลือกาลัง
นายสิ ทธิชยั ผากเปี้ ย
นางสาวอังคณา ฝั้นสกุล
นางสาวอิสราภรณ์ ชาภูวงค์
นางสาวดวงใจ อุตตรา
นางสาววาสนา ภูมิศาสตร์
นางสาวพิมพ์สุภา พรมน้อย
นางสาวธมลวรรณ อ่อวิเชียร
นางสาวนวรัตน์ ใจเย็น
นายกฤษฎา มุง่ วัฒนา
นางสาวทัศริ ยา ลาพานิช
นางสาวนิมนตรา ประสาทศิลป
นายวิทยา พิมพ์โคตร
นางสาวอรัญญา ชูกรณ์
นางสาวสิราวรรณ เจริ ญรู ป
นางสาวมาลิณี ศรี ทบั ทิม
นางสาวณิ ชารี ย ์ ณ ระนอง
นางสาววิลาสิ นี พรหมภักดี
นางสาวจินตนา พรหมทา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

นางสาวดุจฤดี วังคา
นางสาวรจณี ย ์ วงพิจิตร
นางอริ สรา ภานกุล
นางสาวสุภาพร โคตรพันธ์
นางสาวมลนิทรา น้อยเสวก
นายพิทกั ชัย พุทธเสน
นายพิทกั ชัย พุทธเสน
นางสาวอรอุมา อภัย
นางสาวนวิยา ท้าวนอก
นางสาวเมธิกาญจน์ พูลภิรมย์
นางสาวมินตรา เจือจันทร์
นางสาวพัชรี นิสยั ตรง
ว่าที่ร้อยตรี ชยกฤช ศิลป์ ชัย
นางสาวนุชจรี หนานสายออ
นายวทัญญู ปิ่ นทอง
นางสาวศิรัญญา ชาตะพรหม
นางสาวสมหญิง อุ่นเรื อน
นางสาวมณี รัตน์ มณี คง
นางสาวสุริยงค์ ชาวงษ์
นางนุชกานต์ ไตรปกรณ์กศุ ล
นางสาวนะบะวีย ์ เมฆฉาย
นายวันชัย เรื องศรี
นางสาวอรวรรณ งามนัก
นางสาวเกล็ดแก้ว ขุนทอง
นางสาวพรทิภา สมประสงค์
นายพระนาย นพเกตุ
นางสาวระพีพร เหล่าจูม
นางสาวนงนุช กบิล
นางสาวสุวิมล ชัยมงคล
นางสาววลัยภร ตันบุตร
นางอรวรรณ นิ่มเวไนย์
นางสาวโสภาวรรณ ขันเลื่อน
นางสาวชนันดา คุม้ จันทร์
นางสาวอรทัย เทพสุติน
นายสงกรานต์ เนียมทอง
นางสาวอัมพรรัตน์ ชูศรี
นางสาวนราภรณ์ สอนนา
นางสาวสุนารี บุญรัตน์
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สวััสดิิการช่่วยเหลืืองานศพ บิิดา มารดา
และบุุตรสมาชิิก ประจำปีี 2564
สวัสดิการช่ วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรสมาชิ ก ปี 2564
(จานวน 203 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท)
นายมังกร แก้วโบราณ
นางกัญญา ณรงค์สมุทร
นางสาวเพลินจิต ช้างประเสริ ฐ
นางพรรณา พิมลสิ งห์
นางอุไร เมฆพัฒน์
นางกัญญา บุษยาภา
นางสุ วิชญา งามขา
นางนพมาศ ประวัฒโณ
นางบุษราภา พิธาฐิ ติกุล
นางกิ่งแก้ว หมุดธรรม
นางสุ ธาทิพย์ นพพะ
นางสาวสุ วรรณา นาควาด
นางสิ ริพร ฝอยทอง
นางสุ รีพร แตงเล็ก
นายสุ ธีร์ ขันธประสิ ทธิ์
นางสาวพนิ ดา ธนมงคลฤทธิ์
นางสาวประทุม ช้างศิลา
นายอานาจ สมบุญ
นายนิ รันดร์ กันภัย
นางสาวปั ทมา วชิ รวิทย์
นางวัชรี มีสร้อย
นางศุลีพร เจริ ญเวช
นางนิ ภานันท์ ทรัพย์นิวตั ต์
นายสมพันธ์ บัวทรง
นางขจรศรี ศรี เจริ ญบุตร
นางผกามาศ เลิศชูเกียรติ
นางพรทิพย์ เทวะประทีป
นางเสาวลักษณ์ ฦาชา
นายปรี ชา แสงแจ่ม
นายนิ พนธ์ พูนวัฒนะพิสุทธิ์
นางผุสดี ปั้ นทอง
นางมนณรัตน์ สหธน
นางสาวแววสวาท จันทสี ร์
นางพิมพรรณ กฤษดารัตน์
นางสาวเกวลี บุญเฉลียว
นางสาวประไพศรี แดงเนี ยม
นางวราภรณ์ มุสิกทอง
นายพรเทพ แสงโชติ

นางยุพา ขาวผ่อง
นางสาวสุ จินดา พัชรภิญโญ
นางสุ ภาพร เหล่าวนิ ชชานนท์
นางปราณี เมียนเกิด
นางวิไล เผือกพันธ์
นางสาวศศิวิมล อัง๋ สกุล
นายถนอม ภูนุช
นายพงษ์ระวี มูลภักดี
นางเดือนงาม ภู่ไทย
นางดวงกมล เจริ ญเตีย
นางชนิ ษฎา แก้วป่ อง
นางอารี ยา วายลม
นางวาสนา พุทธรสเจริ ญ
นางสาวอุไร เรื องวานิ ช
นางสาวจารุ ภี จันทร์ เทพ
นางสุ พตั รา แสงทอง
นางชวนชม รุ่ งเรื อง
นางประภาภรณ์ สี สวนพันธุ์
นางเยาวภา ชมดวงจันทร์
นางสาวสุ ปราณี รุ่ งเริ งสุ ข
นางลาวัลย์ นาคเนี ยม
นางสาววิภาวี บุญเรื องขาว
นางอรวรรณ เอียดแก้ว
นายนะเรศ พูลพันธ์
นางสาวสาลินี ศรี สง่า
นางเรื องไร น้อยเศรษฐี
นายสุ มณ กล้าหาญ
นางพัชราภรณ์ คล่องแคล่ว
นายสมชาย ธี ระโชติ
นางสาวรุ่ งทิพย์ ก้อนแก้ว
นางดวงใจ ปั ญญาใส
นางสาวปิ ยนุช ตุน้ ทัพไทย
นางสาวสนอง พึ่งสาย
นางวรรณภา จินดาทิพย์
นางพรเพ็ญ โพธิ์ แจ่ม
นางกาญจนา สุ ดชานัง
นายธี ระ ขอบรู ป
นางสาวไปยดา สุ ขสันติกุล

นางอรวรรณ ฝอดสู งเนิ น
นายบุญฤทธิ โชติถาวรรัตน์
นางสาวคุณญ
ั ญา โคตรประทุม
นายนันทวัฒน์ รุ่ งแสง
นางอาภาภัทร อินทอง
นางสาวชุลีพร ขามาก
นางสาววิชาณี รักวีรธรรม
นางสาราญ วัชรธนาคม
นางมณี เนื่ องนาคา
นางสมพร พัฒนศรี กุลกิจ
นางสาวอรญา วิเศษหอม
นางสาววันวิสา ทองเย็น
นางสาววัจนา โรจนรุ่ งทวี
นางสาวจุฑารัตน์ คาใบ
นางอรทัย มัยมณี
นางสาวรัชฎาพร วรสาร
นางสาวเพชรจี มะโร
นางสุ จินต์ เฮมโนนทอง
นางสาวมีนา แซ่ลิ้ม
นางสาวจาเรี ยง จันทร์ ยมิ้
นางสาววันเพ็ญ มีสว่าง
นางกสิ ณา บุญทะระ
นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์
นางสาวพิทยาธร โยธาภักดี
นางสาวทรรศนี ย ์ อติศกั ดิ์กุล
นางมณฑา สุ วิชาชนันทร์
นายคาตัน สี มา
นางอรุ ณี พิมขนิ ษฐ์
นางอุบล หาญชนบท
นางสาวอรวรรยา พูนสิ น
นางสาวพวงพยอม พุม่ จันทร์
นายยุทธนา พิพรพงษ์
นางเยาวรี พรภิญโญ
นางสาวศิริวรรณ จุ่นหัวโทน
นางบุญเรื อน พรมเสนสา
นางสาวษามา ทักษิณโสภา
นางสาวอรทิรา รัตน์พงษ์โสภิต
นางสมจิตร ทองสุ ข

นางสาวอมรา แก้วทราย
นางอรัญญา จักหงษ์สุวรรณ
นายพีรสรรค์ สามิตร
นางสาวรุ่ งทิวา บูราณศรี
นางสาวนพมาศ ศรทอง
นางสาวศิริพร แก้วพวง
นายประวีณธรรม บุญสุ ขสรรค์
นางสาวจุฑารัตน์ ประทุมทีป
นางสาวศรัณย์พร บัวเพียร
นายบุญเกื้อ การะเกด
นายวิชาญ กิ่งก้าน
นางอมรรัตน์ เหมทานนท์
นางสาวสุ ธีกานต์ ขอนสู งเนิ น
นางสาวปนัดดา พิมพ์ทอง
นางสาวธริ ยา ปั กการะนัง
นายนุกูล จันทมิฬ
นายปรัตถกร ยิม้ เนี ยม
นางประภาภรณ์ มูลหา
นางพรพรรณ ฤทธิ์ สาเร็ จ
นางสาวอินทิรา ศรี เกิด
นายจิรภัทร ยศรุ่ งเรื อง
นายสราวุธ ทองงาม
นางสาวกาญจนา บุญสุ นีย ์
นางสาววัลลภา อาโน
นายสมสิ น แก้วบุราณ
นางสาวณัฏฐพัชร์ ธารงพรภควัต
นางพัชรี คณิ ตพิพฒั น์พงศ์
นายก้องภุชงค์ บุญธนเมธี
นางสาวมิ่งขวัญ สาสิ งห์
นางสาวภัททิยา เทียนเพ็ง
นายศรายุธ แอบท้องไทร
นางพัชรษิธวัณ สุ ขนิ ติพสั
นางสาวกันต์ฤทัย พิมเทศ
นางสาวกชวรารักษ์ ศรี สวัสดิ์
นางสาวสุ ภาภรณ์ นิ ลแก้ว
นางบังอร ยิงรัมย์
นายอุกฤษ พิมพะไกร
นางสาวพรรณธร บุญโกติ์

SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED.

ภาคผนวก

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
นางกอบกาญจน์ มากลัน่
นางสมลักษณ์ มาสุ ริยะ
นางสาวสุนิสา รื่ นเริ ง
นางสาวพัชรี รอดจริ ง
นายโกสี ย ์ ประจงจัด
นางทัศนาภรณ์ ตริ ตรอง
นางวรรณนภา สี เมฆ
นางประเทือง เปรมจิตต์
นางสุพรรณี สื บเรื อง
นางสาวลักษณา กุลสู งเนิน
นางณัฐยา สลับสม
นางณัฐยา สลับสม
นายนิพล ทองคา
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นางกาญจนา จันทมะโน
นางน้ าฝน พันภู
นางจินตนา แหวนสว่างคล้าย
นางชนิดา นนตะพันธ์
นางสุรีย ์ มาลากุล ณ อยุธยา
นางศศิกานต์ สอนชัยญาติ
นางสุนีย ์ สมสกุล
นางนิรมล บุญสี ลา
นางสาววิศินี กรี ติสุนทร
นางสาวบุณยวีร์ อดิศยั เดชริ นทร์
นางสาววิภารัตน์ สมบูรณ์ผล
นางกาญจนา โยธาทิพย์
นางสาวสกาวเดือน สอนง่าย

นายไชยพจน์ นิยมสุ ข
นางอารยา ทับสกุล
นางสาววราณิ ดา ผาสุขชี วนั
นายสัมฤทธิ์ พาศรี
นางปั ณพรศิริ ศรี นาเครื อธนัต
นางสาวอารี วรรณ แว่นแก้ว
นางพรวิภา ศรไชย
นางสาวจุฑามาศ อาจเนี ยม
นางสาวพีระกานต์ พึ่งบุญ
นางสุ ภาพร เหลืองอร่ าม
นายสุ รชัย สุขประเสริ ฐ
นางสาวอมรา แก้วทราย
นางสาวสุ ชาตา ปรื อปรัก

นางสาวสุ ภาพร สอนภักดี
ว่าที่ร้อยตรี ชยกฤช ศิลป์ ชัย
นางสาวปิ ยนุช ชายสวัสดิ์
นางสาวอนัญญา ออละอ่อน
นางรุ่ งนภา ภูชยั ยานนท์
นางสาวธัญนันท์ โฆษิตศิริจิรกุล
นางสมพิศ ศรี รัตนเพียร
นางสาวปวีณา ชาวงษ์
นายพิชิต นาคศรี
นางสาวพิทธิ์ นภัต อัครบุปผา
นางสาวขนิ ษฐา เทวกุล
นางสาวชริ นทร์ทรา ฤกษ์งาม

สวััสดิิการช่่วยเหลืือสมาชิิกที่่�ประสบภััย
ประจำปีี 2564
สวัสดิการช่ วยเหลือสมาชิ กที่ประสบภัย ปี 2564
(จานวน 14 ทุน)
นายบุญส่ง โกนาคม
นายสุรพล เรื องหิ รัญ
นางสุภา โห
นางอารมณ์ เสนาะสรรพ์

นางณัฐปภัสร์ พรธนพงศ์เกษม
นางอรภัทร สิ ริภิญโญภาส
นางสุ กานดา นกสกุล
นางรุ จี ดวงพรหม

นายมนูญ สอนครุ ฑ
นายจีระศักดิ์ จันทร์ สว่าง
นางอารี ย ์ วิทยารมภ์

นายสิ ทธิ พงศ์ เจียมพรเศรษฐ์
นายนิ รุติ มาลัยเรื อง
นางอารยา เทียนจารุ ทรรศน์

สวััสดิิการประสบอุุบััติิเหตุุแก่่สมาชิิก
ประจำปีี 2564
สวัสดิการประสบอุบัติเหตุแก่ สมาชิก ปี 2564
(จานวน 2 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท)
นายสุ รัตน์ รื่ นเริ ง

ภาคผนวก

นางสาวจริ ยา สุภากิจ
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สวััสดิิการตรวจพบเชื้้�อ Covid -19
(สวััสดิิการพิิเศษ หมดเขต ก.ค. 65 เท่่านั้้�น)
สวัสดิการสมาชิ กเป็ นกรณีพิเศษเมื่ อตรวจพบเชื้ อ Covid-19 ปี 2564
(จานวน 283 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท)
นางพิไล เหมือนโพธิ์ ทอง
นางสาวสุ ภา ศิริพลั ลภ
นางพัชริ นทร์ โสภิตอาภา
นางรัตนา เกษกร
นางสาวปรี ยาพร ศิริพลั ลภ
นางมาลินี เพ็งพานิ ช
นางชัญญา ช่อดอกรัก
นางสาวบังอร ฉิ มปี๋
นางพิศมัย ขาพุม่ พงษ์
นายสุ เวช ฉัว่ ดารงกุล
นายพรชัย คุรุเมธากร
นางวันเพ็ญ งามสมุทร
นางอุไร เมฆพัฒน์
นางอัญชนี ทรงศิริศิลป์
นางวันเพ็ญ คูเจริ ญไพบูลย์
นายกัมพล กางไธสง
นางสมร ชาญพานิ ช
นางสาวสุ วภัทร ศิริพลั ลภ
นางศรี วนา ปานขาว
นางเอมอร เสกตระกูล
นางเอื้ออารี ย ์ เทียนสว่าง
นางอารมณ์ เสนาะสรรพ์
นายพัฒนกิจ ราวเรื อง
นายมานพ เทียนสว่าง
นายสาราญ โกมุทีกุล
นางศรี สุวรรณ มาร์ วนั
นางสาวอัจฉรา คานึ งวิทย์
นายบุญนาค จันทร์ ปราง
นายถวัลย์ รักสวน
นางสายสมร เข็มทอง
นางปภัสธร เศขรฤทธิ์
นายประมุข สมถวิล
นางพวงเพชร สุ ชาฎา
นางสาวพรเพ็ญ ขวัญชื้ น
นางอรพรรณ์ หลวงอุดม
นายนพดล ชูศิริวฒั นา
นางบุญสนอง บุญยัง
นางกัลยา เหมจตุรัส

นายปรี ชา เรื องอุไร
นายวีระ พลิคามิน
นางสาวชนาธิ ป อยูค่ ง
นางสาวสุ รีย ์ รุ่ งอุดมลาภ
นางอัญชนา ไตรภพโชติสกุล
นางกองทอง ช้างน้อย
นายพรชัย พันธ์พิบูลย์
นายวิชาญ บัวสาอางค์
นางสาวอุไร เรื องวานิ ช
นางกาญจนา ประจุดทะศรี
นางสุ ภาภรณ์ จตุพรชัยมงคล
นางจันทร์ เพ็ญ ศรี ไสยเพชร
นางมณี บัวไสว
นางลอองดาว ภิญโญวุฒิไกร
นางมยุรฉัตร บุญมาหล้า
นางสาววาสนา อานาจสัตย์ซื่อ
นางกิ่งดาว เทือกขันตี
นายวรธรณ์ รัตนอาไพนนทน์
นางกาญจนา ทาวรรณ
นางจงรักษ์ อินทรแหยม
นางกรรณิ การ์ คงสว่าง
นางสาวบุญรวม พงษ์นุช
นางสาววรพร ธรรมาธิ กุล
นายยอดยิง่ ทองรอด
นางกาญจนา สุ ดชานัง
นางสาวน้ าทิพย์ ประชากูล
นางสุ ชาดา แก้วน้อย
นางสาววสุ รมย์ สุ ดประเสริ ฐ
นางชนิ ดา นนตะพันธ์
นางสุ รีย ์ มาลากุล ณ อยุธยา
นางอุไรวรรณ ลื้อยอดพิทกั ษ์
นางสาวฐิ ติปวีณ์ เยาวขันธ์
นายสันติ ศรี ชยั ปั ญหา
นางพรวิภา ทองสุ นทร
นางสาววิศินี กรี ติสุนทร
นางสาวภาวนา เจริ ญสุ ข

นางสาวชุติปภา ธนาสุ วิศาล
นางสาวพวงพยอม พุม่ จันทร์
นางสาวกชพร ผัดผ่อง
นางสาวปรี ยาภรณ์ คาผุด
นายเจษฎา ชาญอักษร
นางสาวณัฐธันยา แซ่โง้ว
นางสาวสาวิตรี สุ ริยะรังษี
นางสาวอรพินท์ พรมวี
นางวาสนา อินทรภัยจิตร
นางจิตรลัดดา มาศทอง
นางพรทิพย์ สาเร็ จดี
นางธมลวรรณ พงษ์สาราญ
นางสุ รีพร สุ ขม่วง
นางสาวเกศริ นทร์ เจริ ญหล้า
นางกาญจนา แก้วพันมา
นางนฤมล ภู่แดง
นางสาวมลิวรรณ บุดดาหล
นางสาวดาวใจ แสงสุ วรรณ
นางสาวภาวิณี โม้อุ่น
นางสาวสุ รัสวดี บัววังโป่ ง
นางสาวษามา ทักษิณโสภา
นางสาวเพลินจิต วงศ์ใหญ่
นางสาวกรรณิ กา โพธิ์ ชัย
นายธวัช สันทอง
นางวันเพ็ญ ปรี ชาสุ นทรรัตน์
นางสาวสิ รินทิพย์ ทองนุช
นายมงคล คาแสน
นางสาวสิ นไทย เชิ ดชู
นางสาวนฤภัทร กุชวัฒนะ
นางสาววาสนา มณี รัตน์
นางสาวเรวดี ไชยสวัสดิ์
นายเมธี สมเสื อ
นางสาวดลพร ปั ญญารัมย์
นางสาวสุ รีรัตน์ เบญกูล
นางสาววิมลรัตน์ บุญริ้ ว
นายสมชาย แฮนวล

ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สกุลสัญชาติไทย

นางสาวนันท์นภัสร์ นริ นทรสรศักดิ์

นางเดือนนภา สริ ทยั

นางสาวสาวิตรี สี ตนไชย

นางสาวสุ ชาดา สุ มณฑา
นางสาวอโนชา เที่ยงพิมล
นางสาววิมลภักตร์ ธิ มาชัย
นางสาวสุ ดาทิพย์ ชื่ นอยู่
นางสาวจรรยา นาน่องโกรน
นายประธาน ขรรค์เจนการ
นางสาวจารุ วรรณ ซื้ งใจธรรม
นางพัชรี คณิ ตพิพฒั น์พงศ์
นางสาวกัญชรส จันทา
นายพรมริ นทร์ นนตะพันธ์
นางสาวลภัสรดา บุตรี
นางสาวรัตตรี กาล ดงกันหา
นายกรวิทย์ วิธินนั ทกิตต์
นางสาวอุษณี แพทอง
นางสาวปาริ ชาติ มีมูล
นางสาวธัณย์จิรา ศิริรัตน์ภรสุ ภา
นายพีระพัฒน์ วัชรนันทวิศาล
นางสาวนัดตยา ตองอบ
นางสาวภาสิ นี รื่ นเริ ง
นางสาวสุ ภทั รา มหาไชย
นายธัญญ์ภคมน ปราบใหญ่
นางสาวธมลวรรณ อ่อวิเชี ยร
นางสาวกันต์ฤทัย พิมเทศ
นางสาวหทัยวรรณ พันธุมิตร
นายณัฐกิตต์ ปิ่ นเพชร
นางสาวฐิ ติพร ปนตะคุ
นางสาวกัลย์ชญา ผารัตน์
นางสาวจันทรา ผลทวี
นางสาวจิตรา อาพล
นายสุ เมธ เพชรัตน์โยธิ น
น.ส.ศศิรินทร เชี่ ยวชาญพาณิ ชย์
นางปาริ ชาติ ฝั่งสระ
นายศักดา เพชรพรม
นางสาวสุ ภาพร โคตรพันธ์
นางจารุ วรรณ มิยามา
นางสาวไพริ น เท่าสิ งห์
นางสาวจิตราภรณ์ ร่ วมจิตร
นางสาวธัญญา แซ่โต๋ ว
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รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
นางวณี รัตน์ พ่วงความสุข
นายกฤตชัย ยัง่ ยืน
นายสุ ชีพ ศุภรเมธี
นางทัศณี หวังเจริ ญทรัพย์
นายพรเทพ แสงโชติ
นางสาวปนรรฐพร เล้าพิชนิ ช
นางวัชรี ย ์ จันทรา
นายเกียรติศกั ดิ์ เกิดกลิ่นหอม
นายเสกสัณห์ กิจวรรณ
นางผาสุข ศุภรเมธี
นายประสงค์ รอดภัย
นางสุนิสา มีเจริ ญ
นางไพวรรณ์ นราพันธ์
นายสัมฤทธิ์ จันทร์อ่อน
นางวาสนา แจ่มเจริ ญ
นางณัฎฐ์พาภรณ์ สงวนสิ น
นายสุ ดตา แพงทรัพย์
นายภาสกร ทองสุ นทร
นางปาริ ชาติ อังคณาเอมอร
นางสุรีรัตน์ เปลี่ยนบางช้าง
นายสมควร อิ่มพงษ์
นางสุรัตนา ไพบูลย์ศิริสุนนั ท์
นายสาราญ แสงนวล
นางธนพร สายสอน
นายพยงค์ เฉลิมเกตุ
นายสุ ชาติ แย้มกลัด
นายประเสริ ฐ ฟักสาคร
นางสาวพรทิพย์ ชูบวั
นางกนกกาญจน์ ระฆังทอง
นางสุนารี นรานุต
นางสมนึ ก แพงศรี
นายสมยศ บางฉนวน
นางกัญญกานต์ ภาพพันธ์
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นางพัชราภรณ์ นิ รมล
นางรสริ น ชาญอักษร
นายศุขสรรณ์ แจ้งใจ
นางสิ ริกร บุญทัน
นางสาวสาวิณี สุ ริหาร
นายไพโรจน์ เอื้อเฟื้ อ
นางสาวกัญญาณัฐ ปรากฎกล้า
นางสาวกิตญดา ศรี ภาดามวงกี้
นางอรทัย หอมเนี ยม
นางสาววิราพรรณ ปรื องาม
นางสาวปิ ยาภรณ์ อยูพ่ ลอย
นางภาวิณี ครุ ฑปั กษี
นายสมควร ระงับภัย
นางสาววิชาณี รักวีรธรรม
นายศุภกฤต เล้าพิชนิ ช
นางมณี เนื่ องนาคา
นางสาวสุดารัตน์ หลุงมา
นางสาวฐิติญากรณ์ พานิ ชการ
นางสาวนิชาภา สังบัวแก้ว
นางสาวอัชรา แชมัง
นางสาวชุติมา โพธิ์ทอง
นางธนพร จาปาทอง
นางสาวรุ่ งทิพย์ จุนอุทยั
นายศุภกิจ สุกสกุลนี
นางสาวจิรพร เดชทรัพย์
นางสาวดวงรัตน์ วัฒนะกิจ
นายชยุต เจริ ญรัมย์
นายวิธพล กระบวน
นางสาวเพ็ญโฉม วงษ์สุข
นางสาวกัญญาณี วงษ์สาย
นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ
นางสุ นารี ทับทิมอ่อน
นายสุรัตน์ วิศิษฎานนท์

นางสาวยศธนพร ม่วงเอี่ยม
นางสุรีรัตน์ ศรี นาง
นางสาวสิ ริญากรณ์ จันทร์เครื อ
นางสาวอาภรณ์ ชาวสระไคร
นางกาญจนา มาบุญช่วย
นางศิราณี จันทร์ไทย
นางเสาวนีย ์ สี สินธุ์
นางกาญจนา ลีลานุชภิญโญ
นางสาวอมรรัตน์ เพ็งแจ่ม
นางสาวเกศศิรินทร์ เปิ งคะมาง
นางสาวธาริ ณี ทองน้อย
นายรณณรงค์ หล้าคูณ
นางสาวญาดา รักวิทย์
นางสาวภรัณยา บุตรเจริ ญ
นายกุศล ลีลานุชภิญโญ
นางสาวติยรัตน์ เมฆใจดี
นายเจษฎา คาผง
นางรวงทอง ดวงจันทร์
นางชมภู เลพล
นางอัจฉรา งามเมือง
นางสาวสุธีกานต์ ขอนสูงเนิน
นางสาวจิราพร คุม้ ตระกูล
นางสาวอรอนันท์ ศรไชยญาติ
นางสาวอัจฉรา สี ชมภู
นางชุติมา จอมแก้ว
นางสาวภัททิยานิษฐ์ ชะนะภัย
นางสาวสิ ริกญั ญา ห่างถิ่น
นายจิรวัฒน์ การบรรจง
นางโสน คนเจน
นางสาวลักษ์ขนา บุญตา
นายเสกสรรค์ วงค์ใหญ่
นางสาวสุชาดา ดอนแก้ว
นางสาวเดือนรุ่ ง แม้นถาวรพันธ์

นางสาวจินตนา ปานแดง
นางรุ่ งนภา บุญสร้าง
นางสาวปิ ยนุช ชายสวัสดิ์
นางสาวสุนิษา กลางโสภา
นายอัครชานนท์ เครื อเนตร
นายคารณ จุลโสด
นางสาวพัชริ นทร์ กันทะมา
นางสาวจินดารัช วิลาทอง
นางสาววาสนา ชาเหลา
นางสาวพรพรรณ ราวเรื อง
นางสาวจุฬารัตน์ หลุมทอง
นางสาววราภรณ์ แซ่กงั
นายสุ เจตน์ เอี่ยมสุ ข
นางสาวรุ จิเรข ช่อผูก
นายประภาศ เลี้ยงรัก
นางสาวอรพรรณ ทิพพิชยั
นางสาวสุภาพร ศรเสนา
นางสาวศรุ ตา ใยรัก
นางสาวแสงทิพย์ บุญจัด
นายอนุรักษ์ ศรี ทะยา
น.ส.เรื องระวี สิ นธนาวิวฒั น์
นายนพดล ขยันการค้า
นายวีระพล หอยสังข์
นางสาวจินตนา โยติกา
นางสาวสายฝน พัฒณถลาง
นางสาวอุสา ทองยวง
นางสาวเจนนิชา เหล่าเจริ ญ
นางสาวนิ ตยา ปักไคหัง
นายจักริ นทร์ วสวานนท์
นางสาวดรุ ณี สารทา
นางสาวกาญจนา พลคีรี
นางสาวไพริ นทร์ จานงค์

สวััสดิิการแพ้้วััคซีีน Covid -19
(สวััสดิิการพิิเศษ หมดเขต ก.ค. 65 เท่่านั้้�น)

สวัสดิการสมาชิ กเป็ นกรณีพิเศษเมื่อตรวจพบการแพ้ วคั ซีน Covid-19 ปี 2564
สวัสดิการสมาชิกเป็ นกรณีพิเศษเมื่อตรวจพบการแพ้ วคั ซีน Covid-19 ปี 2564
(จานวน 3 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท)
(จานวน 3 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท)
นางสาวสุจิตรา สนธิ ภกั ดี
นางสาวสุจิตรา สนธิ ภกั ดี

ภาคผนวก

นายพชร ประปุนไร่
นายพชร ประปุนไร่

นางสาวณัฐวดี คาวงค์
นางสาวณัฐวดี คาวงค์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

รายงานกิจการ ประจําปี 2564

สวัสดิการประสบอุบัติเหตุแกสมาชิก
กรณีถึงแกกรรมดวยอุบัติเหตุ

สหกรณมอบเงินจํานวน 100,000 บาท
ยื่นภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันที่ประสบอุบัติเหตุหรือสูญเสียอวัยวะ

กรณีสูญเสียอวัยวะ

เอกสารหลักฐาน
1. แบบคําขอรับเงินสวัสดิการตามที่สหกรณกําหนด
1. ใบรับรองแพทยหรือสําเนาใบมรณะบัตร
2. สําเนาหนังสือรับรองการตาย
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบานของผูมีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ

1. มือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสูญเสียสายตาสองขาง จายไมเกิน 100,000 บาท
2. มือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
จายไมเกิน 100,000 บาท
3. มือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสูญเสียสายตาหนึ่งขาง
จายไมเกิน 100,000 บาท
4. เทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสูญเสียสายตาหนึ่งขาง
จายไมเกิน 100,000 บาท
5. มือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ
จายไมเกิน 50,000 บาท
6. เทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
จายไมเกิน 50,000 บาท
7. สูญเสียสายตาหนึ่งขาง
จายไมเกิน 50,000 บาท
ใหมีสิทธิ์ไดรับเงินสูงสุดเพียงขอเดียวเทานั้น

กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ไดเปนไปติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือน นับตั้งแตวันที่ประสบอุบัติเหตุ ใหมีสิทธิ์ไดรับเงิน 100,000 บาท
(สิทธิ์ในการขอรับเงินอันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุในคราวเดียวกันนั้น ใหมีสิทธิ์ไดรับเงินรวมกันแลวไมเกิน 100,000 บาท)
กรณีที่ไมไดตั้งผูรับโอนประโยชนไว จะจายใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจแกคณะกรรมการดําเนินการ
วาเปนทายาทผูมีสิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการ และหากมีหนี้สินคางชําระอยูกับสหกรณ ตองหักชําระหนี้ของสมาชิกที่คางชําระ
อยูทั้งหมดกอน

สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกเจ็บปวยที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได
เอกสารหลักฐาน
1. แบบคําขอรับเงินสวัสดิการตามที่สหกรณกําหนด
2. สําเนาบัตรประจําตัวของสมาชิกผูเจ็บปวย
3. สําเนาทะเบียนบานของสมาชิกผูเจ็บปวย
4. หนังสือรับรองความพิการจากแพทย
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสมาชิกผูเจ็บปวย

สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม

สหกรณจาย 1,000 บาทตอเดือน

มี 3 กรณี ดังนี้
1.พิการทางการมองเห็น
2.พิการทางการเคลื่อนไหว เชน อัมพฤกษ อัมพาต
3.พิการทางดานจิตใจเปนผลบกพรองทางจิตใจ หรือสมอง

เอกสารหลักฐาน
1. แบบคําขอรับเงินสวัสดิการตามที่สหกรณกําหนด
สหกรณจายครั้งละ 1,000 บาท ยื่นคําขอภายใน 1 ป
2. สําเนาทะเบียนทะเบียนสมรส
นับจากวันที่มีสิทธิ์ (หากมีบุตรคนตอมา ยังสามารถขอรับสิทธิ์ได) 3. สําเนาบัตรประชาชนของสมาชิกผูขอรับเงินสวัสดิการ
4. สําเนาสูติบัตร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด

รายงานกิจการ ประจําปี 2564

สวัสดิการทุนสงเสริมการศึกษาบุตร
1. อนุบาล – ประถมศึกษา
สนับสนุนปละ 1,500 บาท
ยื่นคําขอไมเกิน
2. มัธยมศึกษาตอนตน – มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. สนับสนุนปละ 2,000 บาท
วันที่ 15 พฤศจิกายน ของทุกป
3. ปวส. – ปริญญาตรี
สนับสนุนปละ 2,500 บาท
หากพนกําหนดถือวาสละสิทธิ์
เอกสารหลักฐาน
1) แบบคําขอรับเงินสวัสดิการตามที่สหกรณกําหนด
2) ใบรับรองการเปนนักเรียน/นักศึกษา หรือใบแสดงผลการเรียน หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนเรียนของสถานศึกษา
3) สําเนาทะเบียนบานของบุตรสมาชิก (กรณีมีบุตรมากกวา 1 คน มีสิทธิ์ขอรับไดเพียง 1 ทุนเทานั้น)

สวัสดิการสําหรับสมาชิกไมมีบุตร หรือเปนโสด
ยื่นคําขอไมเกิน
วันที่ 15 พฤศจิกายน ของทุกป
หากพนกําหนดถือวาสละสิทธิ์

เอกสารหลักฐาน
1. แบบคําขอรับเงินสวัสดิการตามที่สหกรณกําหนด 3. สําเนาบัตรประชาชน
2. สําเนาบัตรประชาชนของคูสมรส
4. สําเนาบัตรทะเบียนสมรส
สมาชิกที่สมรสแลว และไมมีบุตร หรือ สมาชิกที่เปนโสด
มีอายุตัว 50 ปขึ้นไป และมีอายุการเปนสมาชิก
ไมนอยกวา 10 ป ดังนี้

- คูสมรสที่เปนสมาชิกทั้งสามีและภรรยา ใหคนละ 3,000 บาท
- คูสมรสที่เปนสมาชิกฝายเดียว ให 3,000 บาท
- สมาชิกที่เปนโสด ให 3,000 บาท

(มีสิทธิ์รับสวัสดิการเพียงครั้งเดียว และไมมีสิทธิ์รับทุนสงเสริมการศึกษาบุตร)

สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกที่ประสบภัย
1) ประสบเหตุจากภัยธรรมชาติ อัคคีภัย หรืออุบัติภัยอื่นๆ
ระหวางการปฏิบัติหนาที่ สหกรณใหรายละ

ไมเกิน 50,000 บาท

ตองแจงใหสหกรณทราบ ภายใน 15 วัน
หลังเกิดเหตุประสบภัย

หลักเกณฑการขอรับสวัสดิการ
1. สมาชิกผูนั้นตองมีรายชื่อในทะเบียนบาน
2. บานที่อยูนั้น ตองมีระยะทางที่เดินทาง ไป – กลับ เปนประจํา
3. ตองมีหนังสือรับรองของทางราชการ วาบานนั้นประสบภัยจริง

เอกสารหลักฐาน
1. บันทึกขอความตามแบบราชการ
2. ภาพถายประกอบการพิจารณา
3. สําเนาหนังสือรับรองของทางราชการวาประสบภัย
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับเงินสวัสดิการ

สวัสดิการชวยเหลืองานศพ บิดา มารดา คูสมรส และบุตรสมาชิก
สหกรณจะจายเงินชวยเหลือ ศพละ 3,000 บาท ภายใน 90 วัน
ถาสมาชิกที่ขอรับสวัสดิการมีมากกวา 1 คน ใหมีสิทธิ์ขอรับไดเพียงคนเดียว

เอกสารหลักฐาน
1. แบบคําขอรับเงินสวัสดิการตามที่สหกรณกําหนด
2. สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบานสมาชิกผูยื่นคําขอ
3. สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบานผูเสียชีวิต (ปมแจงตาย)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด

4. สําเนาใบมรณะบัตร
5. สําเนาทะเบียนสมรส

รายงานกิจการ ประจําปี 2564

สวัสดิการสําหรับสมาชิกเกษียณอายุ
การคํานวณเงินสวัสดิการเกษียณอายุ นับจํานวนปที่เปนสมาชิกจนถึงวันเกษียณคูณดวย 800 บาท เศษ 6 เดือนขึ้นไปใหนับเปน 1 ป
ทั้งนี้ การจายเงินตามสวัสดิการนี้ ไมรวมถึงกรณีถูกไลออกหรือถูกใหออกจากราชการหรืองานประจํา
เอกสารหลักฐาน
1. คํารองขอรับสวัสดิการตามแบบที่สหกรณกําหนด
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการของสมาชิกผูขอรับสวัสดิการ
3. สําเนาคําสั่งเกษียณอายุ หรือหนังสือรับรองจากผูรับใบอนุญาต

สวัสดิการรักษาพยาบาล
สหกรณจายครั้งละ 1,000 บาท ปละไมเกิน 2 ครั้ง ยื่นคําขอภายใน 1 ป นับจากวันที่เขารับการรักษาพยาบาลเปนคนไขใน
เอกสารหลักฐาน
1. แบบคําขอรับเงินสวัสดิการตามที่สหกรณกําหนด
2. สําเนาบัตรประชาชน
3. สําเนาหลักฐานจากสถานพยาบาลที่แสดงวาเขารับการรักษาเปนคนไขใน

สวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม
สวัสดิการคาปลงศพ รายละ 10,000 บาท โดยไมมีการหักหนี้สินที่ผูกพันกับสหกรณ และใหสหกรณรวมเปนเจาภาพสวด
พระอภิธรรมศพ จํานวน 3,000 บาท โดยประธานกรรมการ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหไปรวมงาน
โดยพิจารณาระยะเวลาการเปนสมาชิกตอเนื่องตามหลักเกณฑ ดังนี้

เงื่อนไขขอที่ 6 ตัวอยางเชน เปนสมาชิกสหกรณ 27 ป รับสวัสดิการ [300,000 + (5,000 X 2)] = 310,000 บาท
หมายเหตุ : กรณีสมาชิกถึงแกกรรมและยังมีหนี้สินผูกพันกับสหกรณ ใหสหกรณหักสวัสดิการนี้ ชําระหนี้สินที่ผูกพันใหหมดสิ้นกอน
เอกสารหลักฐาน
1. สําเนาใบมรณบัตร 2. สําเนาทะเบียนบานทายาทผูขอรับเงินสวัสดิการ 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตร
ขาราชการของสมาชิกผูถึงแกกรรม 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการของทายาทผูขอรับเงินสวัสดิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด

รายงานกิจการ
ประจําปี 2564
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วัิธีีค่ิดิปนผ่ล

ค่ํานวัณ์โดิยใช่้ ยอดิปนผ่ลปี 2564
ร้อยละ 4.60

เงินปนผ่ล คือ ผลตอบแทนที่คิดจากจำานวนเงินค่ า หุ ้ น ที ่ ส มาชิ ก สะสมตามระยะเวลาของการส่ง
คูณด้วยอัตราเงินปนผลในปนั้นๆ

ค่ํานวัณ์โดิยใช่้ ยอดิเฉลี�ยค่ืน 2564
ร้อยละ 12

วัิธีีค่ิดิเฉลี�ยค่ืน

เงินเฉลี�ยค่ืน คือ เงินที่จ่ายคืนให้กับสมาชิกผู้เสียดอกเบี้ยโดยคิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 63 ถึง 30 พฤศจิกายน 64 คูณด้วยอัตราเฉลีย่ คืนทีส่ หกรณ์ กำาหนดไว้ในแต่ละป แต่ถา้ ในกรณี
ที่มีการผิดนัดชำาระหนี้ หรือจ่ายเงินงวดล่าช้าหลังวันทีี่ 10 ของเดือนถัดไป สหกรณ์จะคำานวณเงินเฉลี่ยคืน
หักจำานวนเดือนที่ผิดนัดชำาระหนี้
ตัวัอย่าง การคำานวณเงินเฉลีย่ คืน (แบีบีผ่ิดินัดิ 3 งวัดิ) จำานวนเดือน
ตัวัอย่าง การคำานวณเงินเฉลี่ยคืน (แบบปกติ)
คงเหลือที่ชำาระปกติ 9 เดือน
- ดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งป 84,053.34 บาท
- ดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งป 84,053.34 บาท
- อัตราเงินเฉลี่ยคืน 12.00%
- อัตราเงินเฉลี่ยคืน 12.00%
เงินที่ี�ไดิ้รับี 10,086.36 บีาที่
รวม 10,086.36 บาท
10,086.36 หาร 12 (จำานวนเดือน) = 840.53 * (12-3)
เงินที่ี�ไดิ้รับี 7,564.77 บีาที่
ภาคผนวก
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วิธีคำนวณประกันตาย และเงินฝากออมทรัพยเพื่อเปนหลักประกันเงินกู

2021

1. ประกันตาย หักในกรณีผูกูเงินสามัญ แลวยังมีหนี้คงเหลืออยู
เชนกู 1,000,000 มีหุน + บัญชีเงินฝากเลมสีน้ำเงิน 10% = 100,000
คำนวณดังนี้ 1,000,000 – 100,000 เหลือสวนเหลื่อมหนี้ = 900,000 ที่ตองทำประกัน
(ยอดกู) - (หุน) + (บัญชีเงินฝากสีน้ำเงิน)
สรุปตองทำประกัน (ทุน) 900,000 คูณกับอัตราเบี้ยประกัน (ป 65) 380 บาท /1 แสน = 3,420 บาท
หากผูกูมีการทำฌาปนกิจครูไทย และฌาปนกิจ สส.ชสอ. สามารถนำเงินสงเคราะหทีคาดวาจะไดรับกองละ
570,000 บาท มาหักออกจากสวนเหลื่อมหนี้ที่ตองทำประกันตายได
เช น กู 3,000,000 บาท มี หุ น + บั ญชี เงินฝากเล มสีน้ ำเงิน 10% = 300,000 และทำฌาปนกิจครูไทย
ไดรับประมาณ 570,000 บาท ฌาปนกิจ สส.ชสอ. ไดรบั 570,000 บาท
(3,000,000 – 300,000– 570,000 – 570,000) เหลือสวนเหลื่อมตองทำประกันตายอีก1,560,000 บาท
ทุนประกัน 1,600,000 บาท คูณกับอัตราเบี้ยประกัน (ป 65) 380 บาท /1 แสน = 6,080 บาท
2. เงินฝากออมทรัพยเพื่อเปนหลักประกันเงินกูสามัญ (หักไวสำหรับประกันความเสี่ยงกรณีเกิดการ
หนีหนี้ กองทุ น ผู ค้ ำ จะช วยเหลื อชำระหนี้ รวมกั บผูค้ ำประกัน ตามระเบี ยบกองทุน ฯ โดยชวยเหลือสูงสุด ไมเกิน
100,000 บาทของหนีส้ ามัญคงคาง)
หักในกรณี ผู กูเงิน สามั ญ (กลุมขาราชการ) >> กูแลวมี เงิน ได คงเหลือต่ำกวา 30% และหรือมีผูค้ำ
ประกันไมครบถวนตามหลักเกณฑการกูเงิน
สำหรับกลุมครูอัตราจาง หรือครูเอกชน อยูในเงื่อนไขตองเปดบัญชีเปนหลักประกันทุกกรณี
วิธี คำนวณ คิ ด จากยอดหนี้ เงิน กูส ามั ญ คงเหลื อ ณ 30 พ.ย. 64 คู ณ รอยละ 0.50 เช น มี ห นี้เงิน กู
คงเหลือ 2,000,000 บาท x 0.50 = 10,000 บาท (ถูกเก็บเขาเงินฝากเปนหลักประกัน)
ยกเวนกรณีผูกูมีหลักประกันบกพรอง เชน มีผูค้ำประกันตาย หรือออกจากสหกรณ และผูกูไมจัดการ
เปลี่ยนผูค้ำประกันใหม กรณีจะถูกหักเงินฝากหลักประกันรอยละ 1 ของหนี้เงินกูคงเหลือ
3. เงินฝากออมทรัพยเพื่อเปนหลักประกันเงินกูรวมหนี้ (หักไวสำหรับประกันความเสี่ยงกรณีการหนี
หนี้ กองทุนผูค้ำประกันจะชวยเหลือชำระหนี้รวมกับผูค้ำประกันตามระเบียบกองทุนฯ โดยชวยเหลือสูงสุดไมเกิน
100,000 บาทของหนี้เงินกูรวมหนี้คงคาง) หักในกรณีผูกูเงินสามัญเพื่อการรวมหนี้ (กูเกิน 3,000,000 บาทขึ้นไป)
อยูในเงื่อนไขตองเปดบัญชีเปนหลักประกันทุกกรณี วิธีคำนวณตามขอ 2
4. เงินฝากออมทรัพยเพื่อเปนหลักประกันเงินกูฉุกเฉิน (หักไวสำหรับประกันความเสี่ยงกรณีเกิดการหนีหนี้
กองทุ น ผู ค้ ำประกั น จะช วยเหลื อชำระหนี้ ร วมกับผู ค้ำ ประกัน ตามระเบียบกองทุน ฯ โดยชวยเหลือสูงสุด ไมเกิน
100,000 บาทของหนี้ฉุกเฉินคงคาง) หักในกรณีผูกูเงินฉุกเฉินปกติ (กลุมขาราชการ)
กูแลวมีเงินเหลือต่ำกวา 30% จะตองมีผูค้ำประกัน ตามหลักเกณฑการกูเงิน / วิธีคำนวณตามขอ 2
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด (สฌ.สอ.สป.) หักเปนเงิน
คาบำรุงรายปๆ ละ 50 บาท
6. สมาคมฌาปนกิจครูไทยฯ สส.ชสอ. หักเปนเงินสงเคราะหลวงหนาของป 2565 ตามอัตราการเรียก
เก็บของแตละสมาคม
* หมายเหตุ - เงินฝากออมทรัพยเพื่อเปนหลักประกันเงินกูสามัญ หรือ กู กบข. หรือกูฉุกเฉิน สมาชิกสามารถขอคืน
ไดเมื่อแกไขหลักเกณฑการกูเงินใหถูกตองครบถวน หรือชำระหนี้คืนสหกรณครบถวนแลว
- แตสำหรับเงินฝากออมทรัพยเพื่อเปนหลักประกันเงินกูรวมหนี้ จะขอคืนไดเมื่อชำระหนี้คืนสหกรณครบถวนแลว
- บัญชีเงินฝากออมทรัพยเพื่อเปนหลักประกันตามขอ 2-4 สมาชิกเจาของบัญชีจะไดดอกเบี้ย 1% ตอป
**สำหรับสมาชิกที่เงินปนผลติดลบ ทางสหกรณจะเรียบเก็บเพิ่มโดยรวมไปกับยอดใบเสร็จรับเงินเดือนมกราคม 2565**

SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED.

ภาคผนวก

วิิธีีการคำนวณและเงื่่
ารคำนวณและเงื่่�อนไข เพื่่�อถอนเงิินบััญชีีเงิินฝากออมทรััพย์์ (เล่่มน้้ำเงิิน)
เพื่่�อค้้ำประกัันเงิินกู้้� เลขบััญชีี 00169XXXXXX
กรณีที่ 1 กู้สามัญสัญญาเดียว
( ยอดหนี้คงเหลือกู้สามัญ X 20% ) - ( จำ�นวนหุ้นสะสม + เงินฝากในบัญชี 00169XXXXXX ) = ยอดเงินที่ถอนได้ ( A ) บาท
ตย. = (940,000 X 20%) - (20,000 + 190,000) = ยอดเงินที่ถอนได้ 22,000 บาท

กรณีที่ 2 มีสัญญาการกู้สามัญ สัญญากู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง Covid - 19
( ยอดหนี้คงเหลือกู้สามัญ รวมกับ ยอดหนี้คงเหลือกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง Covid - 19 X 20% ) - ( จำ�นวนหุ้นสะสม + เงินฝาก
ในบัญชี 00169XXXXXX ) = ยอดเงินที่ถอนได้ ( B ) บาท
ตย. = [(940,000 + 120,000) X 20%] - (20,000 + 190,000) = ยอดเงินที่ถอนได้ 2,000 บาท

กรณีที่ 3 มีสัญญาการกู้อื่นๆ นอกเหนือจากกรณีที่ 1 และ 2
เช่น กู้ฉุกเฉินปกติเคาน์เตอร์ และเงินกู้ฉุกเฉินATM เป็นต้น
( A หรือ B น้อยกว่า ยอดหนี้คงเหลือกู้ฉุกเฉินปกติเคาน์เตอร์)
		
ตัวอย่าง A
= 22,000 < 70,000 = ไม่สามารถถอนได้
		
ตัวอย่าง B
= 2,000 < 70,000 = ไม่สามารถถอนได้
( A หรือ B มากกว่า ยอดหนี้คงเหลือกู้ฉุกเฉินปกติเคาน์เตอร์ )
		
ตัวอย่าง A
= 22,000 > 15,000 = ยอดเงินที่ถอนได้ 7,000 บาท
		
ตัวอย่าง B
= 2,000 < 15,000 = ไม่สามารถถอนได้
( A หรือ B น้อยกว่า ยอดอนุมตั เิ งินกูฉ้ กุ เฉิน ATM เต็มจำ�นวน เช่น อนุมตั ิ 150,000 กดใช้ไป 50,000 ให้น�ำ ยอด 150,000 ในการคำ�นวณ)
		
ตัวอย่าง A
= 22,000 < 150,000 = ไม่สามารถถอนได้
		
ตัวอย่าง B
= 2,000 < 150,000 = ไม่สามารถถอนได้
เงื่่�อนไขเพิ่่�มเติิมในการถอนหลัักประกัันคืืน
- หากสมาชิิกชำระหนี้้�หมดก่่อนตามสััญญาที่่�กำหนดไว้้ สามารถยื่่�นความจำนงปิิดบััญชีีขอเงิินคืืนได้้ทัันทีี
- มีีหุ้้�น ครบ 20% หรืือหุ้้�นรวมเงิินฝาก บััญชีีเงิินฝากออมทรััพย์์ (เล่่มน้้ำเงิิน) เพื่่�อค้้ำประกัันเงิินกู้้� ครบ 20% ของยอดหนี้้�เงิินกู้้�คงเหลืือ
- ยอดเงิินที่่�ถอนได้้ต้้องมีีน้้อยกว่่าเงิินฝากในบััญชีี 00169XXXXXX (ทั้้�งนี้้�การแจ้้งถอนต้้องผ่่านการรัับรองจากเจ้้าหน้้าที่่�สิินเชื่่�อ)
- กรณีีถอนเงิินส่่วนต่่างบััญชีีเงิินฝากออมทรััพย์์ (เล่่มน้้ำเงิิน) เพื่่�อค้้ำประกัันเงิินกู้้�แล้้ว เกิิดส่่วนเหลื่่�อมทุุนประกัันชีีวิิต สมาชิิกจะต้้องชำระ
ประกัันชีีวิิตเพิ่่�มเติิมให้้กัับสหกรณ์์
- กรณีีกู้้�ใหม่่ โดยสััญญากู้้�เริ่่�ม 15 ตุุลาคม 2564 เป็็นต้้นไป ให้้หัักเงิินเข้้าหุ้้�น 10%

สมาชิกต้องไม่มียอดค้างชำ�ระกับสหกรณ์ฯ และต้องมีระยะเวลาหลังวันที่สัญญากู้นั้นมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
นับจากวันที่สั่งจ่ายเงินกู้ ตรวจสอบได้ที่แอปพลิเคชั่นของสหกรณ์-

เงือ่ นไข การถอนเงินบัญชีเงินฝากเพือ่ หลักประกันเงินกู้
บัญชีเงินฝากเพื่อหลักประกันเงินกู้จะถอนหรือปิดบัญชีได้ก็ต่อเมื่อมีหลักประกัน ดังนี้
บัญชีเงินฝากเพื่อหลักประกันเงินกู้ฉุกเฉิน บัญชีเงินฝากเพื่อหลักประกันเงินกู้สามัญ บัญชีเงินฝากเพื่อหลักประกันเงินกู้รวมหนี้
คือ เลขบัญชี 00128XXXXX
คือ เลขบัญชี 00127XXXXX
คือ เลขบัญชี 00126XXXXX
- หมดหนี้สัญญานั้นๆ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ - หมดหนี้สัญญานั้น ๆ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู - หนี้ลดลงต่ำ�กว่า 3 ล้านบาท และทำ�สัญญากู้
ให้เป็นสัญญากู้สามัญตามหลักเกณฑ์ปกติ
สมุทรปราการ จำ�กัด
ครูสมุทรปราการ จำ�กัด
- ผู้ค้ำ�ประกันสัญญานั้นๆ ครบตามหลักเกณฑ์ โดยผูค้ ้ำ�ประกันในสัญญาครบตามหลักเกณฑ์
และเงินเดือนเหลือถึง 30%
และเงินเดือนเหลือถึง 30%

ประมวลผล
กิิจกรรมสหกรณ์์

อมรมสัมมนา แนวทางการแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์เพื่อรองรับกฎกระทรวงใหม่ จ.ชลบุรี
นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำาเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ได้เข้าร่วมอมรมสัมมนา หลักสูตร “แนวทางการแก้ไขข้อบังคับ , ระเบียบสหกรณ์เพื่อรองรับกฎกระทรวงใหม่” เพื่อให้ทราบถึง
ระเบียบและกฎกระทรวง ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่แต่ละฝาย ในการบริหารจัดการงานสหกรณ์ ระหว่างวันที่
3 - 4 เมษายน 2564 ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ เขาพระตำาหนัก พัทยาใต้ จ.ชลบุรี

สมีาช่ิกสหกรณ์์ออมีที่รัพย์ค่ร้สมีุที่รปราการ จํากัดิ มีอบีเงินกองทีุ่นสาธีารณ์ประโยช่น์
สนับีสนุนแก่ 8 โรงพยาบีาลในจังหวััดิสมีุที่รปราการ จํานวัน 1,000,000 บีาที่

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำาเนินการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ ได้เป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์นำาเงินกองทุน
สาธารณประโยชน์มอบให้แก่ 6 โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้
1. โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฯ 2. โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
3. โรงพยาบาลสมุทรปราการ 4. โรงพยาบาลบางจาก 5. โรงพยาบาลบางพลี 6. โรงพยาบาลบางบ่อ
รวมจำานวนเงิน 800,000 บาท โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลเป็นผู้แทนรับมอบเงิน ณ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สหกรณ์ได้มอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพิ่มเติมอีก
2 โรงพยาบาล คือ 1. โรงพยาบาลบางเสาธง 2. สถาบันราชประชาสมาสัย รวมจำานวนเงิน
200,000 บาท ณ โรงพยาบาลดังกล่าวทั้ง 2 แห่ง ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำางาน
สถานพยาบาล ในช่วงสภาวะวิกฤติการแพร่เชื้อไวรัสโควิด - 19

สหกรณ์์ออมีที่รัพย์ค่ร้สมีุที่รปราการมีอบีกระเช่้าแสดิงค่วัามีขอบีคุ่ณ์
การดิ้แลช่่วัยเหลือสหกรณ์์จากสถานการณ์์แพร่เช่ื�อไวัรัสโค่โรนา 2019

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายณัฐพล นุชอุดม รองประธานกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ และ
นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางเข้ามอบกระเช้าแสดงความขอบคุณแก่
นายพรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำาบลบางด้วน เพื่อขอบคุณการประสานงานและการให้คำาแนะนำาต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติภายหลังจาก
พบผู้ติดเชื้อโควิดของสหกรณ์ที่ผ่านมา ตลอดจนการได้รับความช่วยเหลือในการประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำาให้สหกรณ์สามารถจัดการปญหาที่เกิดขึ้นผ่านไปได้ด้วยดีตามแนวทางที่สาธารณสุข
กำาหนดไว้ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

สหกรณ์์มีอบีสวััสดิิการสําหรับีสมีาช่ิกเกษียณ์อายุ ประจําปี 2564

สวัสดิการเกษียณสุขใจ สำาหรับสมาชิกเกษียณอายุ ประจำาป 2564 โดยนายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
ประธานกรรมการดำาเนินการ พร้อมคณะกรรมการ ให้การต้อนรับสมาชิกเกษียณอายุ มอบเงินของขวัญ
เกษียณอายุ จำานวน 2,000 บาท พร้อมมอบของที่ระลึก เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

สหกรณ์์ถวัายเงินให้วััดิบีางพลีใหญ่กลาง ร่วัมีสมีที่บีทีุ่นช่่วัยเหลือฌาปนกิจศึพผ่้้เสียช่ีวัิตจากการติดิเช่ื�อไวัรัส (Covid 19)
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายไพฑูรย์ คงเทียน รองประธานกรรมการดำาเนินการสหกรณ์
เป็นตัวแทนคณะกรรมการถวายเงินให้แก่ทางวัดบางพลีใหญ่กลาง จำานวน 50,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุน
ช่วยเหลือในการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สหกรณ์์ ฯ มีอบีสวััสดิิการสําหรับีสมีาช่ิกเกษียณ์อายุ ประจําปี 2564
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 สหกรณ์ฯ มอบสวัสดิการเกษียณสุขใจ สำาหรับสมาชิกเกษียณอายุ
ประจำาป 2564 โดยนายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำาเนินการ พร้อมคณะกรรมการ
ให้การต้อนรับสมาชิกเกษียณอายุ มอบเงินของขวัญเกษียณอายุ จำานวน 2,000 บาท พร้อมมอบ
ของที่ระลึกให้แก่สมาชิกผู้มาร่วมงาน

โค่รงการจัดิที่ําแผ่นงบีประมีาณ์ประจําปี 2565

เมื่อวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2564 สหกรณ์ฯ จัดโครงการจัดทำาแผนงบประมาณประจำาป 2565
โดย นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำาเนินการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
พร้อมกับนายธานี ก่อบุญ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการดำาเนินการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้เข้า
ร่วมโครงการกันนำาความรู้มาใช้ในการวางแผนงานเพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน

สหกรณ์์บีริจาค่ช่่วัยเหลือโรงเรียนวััดิกิ�งแก้วั จากเหตุประสบีภััยโรงงานหมีิงตี�ระเบีิดิ
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายไพฑูรย์ คงเทียน รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประธานฝาย
วิชาการและระเบียบ ได้เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำากัด นำาเงินบริจาคช่วยเหลือ
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว จากเหตุประสบภัยโรงงานหมิงตี้ระเบิด จำานวน 50,000 บาท

สหกรณ์์ออมีที่รัพย์มีหาวัิที่ยาลัยเที่ค่โนโลยีสุรนารี จํากัดิ ศึึกษาดิ้งานผ่่านระบีบี ZOOM
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายกำาจัดสุวรรณปาล ประธานกรรมการฝายบริหารทั่วไป ผู้จัดการ
สหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะทำางานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จำากัด ผ่านโปรแกรม ZOOM ในการมาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบการจัดการงานสหกรณ์

สหกรณ์์ออมีที่รัพย์ค่ร้สมีุที่รปราการ จํากัดิ มีอบีเงินสวััสดิิการให้แก่สมีาช่ิกผ่้้เสียช่ีวัิต

การแก้ไขปญหาหนี�สินค่ร้และบีุค่ลากรที่างการศึึกษาของกระที่รวังศึึกษาธีิการ
สหกรณ์์ออมีที่รัพย์ค่ร้ตัวัอย่าง ณ์ สหกรณ์์ออมีที่รัพย์ค่ร้สมีุที่รปราการ จํากัดิ
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะกรรมการดำาเนินงานสหกรณ์เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อถอดบทเรียน
การแก้ไขปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุทิน แก้วพนา
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะ พร้อมด้วยหัวหน้านำาส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ผอ. ศธจ.สมุทรปราการ
ผอ.สพม.สมุทรปราการ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1,2 ผอ.อาชีวศึกษาสมุทรปราการ ผอ.กศน. สมุทรปราการ ผอ.สกสค.สมุทรปราการ
และคณะกรรมการดำาเนินงานสหกรณ์เข้าร่วมประชุมการหารือขยายผลการแก้ไขปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยนายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ให้การต้อนรับ ซึ่งในการประชุม
เป็นการดำาเนินการ Focus Group ภายใต้โครงการแก้ไขปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ
เป็นฐาน ในระยะที่ 1 เพื่อถอดบทเรียนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตัวอย่าง นำาไปกำาหนดเป็นรูปแบบแนวทางในการแก้ไขหนี้สินโดยใช้สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเป็นฐานสู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ ในพื้นที่นำาร่อง 4 ภาค ๆ ละ 3 จังหวัด รวม 12 จังหวัด และจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย
นำาไปสูก่ ารขับเคลื่อน เพื่อแก้ไขปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อไป

เขตพื�นที่ี�สหกรณ์์สมีาช่ิก ช่สอ.ภัาค่ตะวัันออก มีอบีเงินสนับีสนุนโรงเรียนระดิับีการศึึกษาขั�นพื�นฐาน ประจําปี 2563
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2564 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำาเนินการสหกรณ์
พร้อมกับคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม ตัวแทนเขต
พื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันออกและคณะ ได้เดินทางมามอบเงินสนับสนุน เป็นจำานวนเงิน
15,000 บาท ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน "ปลูกผักปลอดสารพิษ
เพื่อบริโภคและต้นทุนในการจัดซื้อของมาจำาหน่าย"ของโรงเรียนคลองลาดกระบัง

สหกรณ์์ให้การต้อนรับีผ่้้บีริหาร และตัวัแที่นจากธีนาค่ารออมีสินเขตสมีุที่รปราการ
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2564 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำาเนินการสหกรณ์
นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ กรรมการและเลขานุการ และนางสางสุนิษา ยามี ผู้จัดการสหกรณ์
ให้การต้อนรับผู้บริหาร และตัวแทนจากธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ ในการเข้าร่วมหารือ
ความเป็นไปได้ของการแก้ไขปญหาหนี้สินครูส่วนกลาง

แนวทางของสหกรณ์ตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรครู
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการจํากัด
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้จัดการประชุมการแก้ไขปญหา
หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศธ.) ร่วมกับ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวัลลพ
สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผอ. ศธจ.สมุทรปราการ ผอ.สพม.
สมุทรปราการ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1,2 ผอ.อาชีวศึกษาสมุทรปราการ ผอ.กศน. สมุทรปราการ
ผอ.สกสค.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 และวันที่ 13 กันยายน 2564 หลังจากการประชุมแล้วนั้นคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ชุดที่ 60/2564 ได้มีแนวทางการดำเนินการหลายด้านที่จะช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขปญหาหนี้สิน ทั้งที่ได้
วางแผนไว้ก่อนแล้วรวมถึงการวางแผนช่วยเหลือเพิ่มเติม จึงได้มีการเชิญสมาชิกเข้าร่วมทั้งในส่วนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
กว่า 21 ราย เพื่อพูดคุยหาแนวทางเกี่ยวกับการจัดการหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้รวมทั้งเป็นการลดตั้งค่าสำรองหนี้
สงสัยจะสูญ ( NPL ) เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยมีแนวทางการแก้ไข
ปญหาตามที่สมาชิกได้เรียกร้อง เช่น
1. การคืนสิทธิ์กู้และค้ำประกันในกรณีสมาชิกค้ำประกันสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้
2. การขยายงวดชำระสำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์ปรับโครงสร้างหนี้สูงสุด 360 งวด อายุ 90 ป เป็นต้น
3. การลดหลักประกันเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้กรณีกู้เพื่อชำระหนี้คงค้างกับทางสหกรณ์ หากเป็นข้าราชการ
ที่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ ไม่ต้องมีหลักประกันเงินกู้ใด ๆ
อีกทั้ง สหกรณ์ยังมีโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการปญหาหนี้สินให้กับสมาชิกที่มีความสนใจด้านการ
บริหารจัดการเงินและหนี้สินของตนเอง ดังนี้
1. โครงการอบรมให้ความรู้ทางการเงินและระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ ได้นำวิทยากรชื่อดังผู้มีความรู้ด้านการแก้
ปญหาหนี้ บริหารจัดการหนี้มาบรรยายในหัวข้อ 1. ปลด คลาย ล็อคหนี้ 2. การเก็บเงินอย่างไรให้ได้ล้าน ซึ่งได้มีการจัด
โครงการไปเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 และวันที่ 18 กันยายน 2564 ผ่านระบบ ZOOM
2. โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ “ออนไลน์ทำเงิน” โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างอาชีพให้แก่สมาชิก
โดยสหกรณ์ได้จัดหาวิทยากรชื่อดังด้านการทำออนไลน์ บรรยายในหัวข้อ “แพลตฟอร์มออนไลน์สร้างเงินล้าน” ให้แก่สมาชิก
ที่สนใจเข้าร่วม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ผ่านระบบ ZOOM ที่ผ่านมา

การประชุ่มีใหญ่วัิสามีัญ ค่รั�งที่ี� 1 พ.ศึ. 2564
สหกรณ์์ออมีที่รัพย์ค่ร้สมีุที่รปราการ จํากัดิ
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ
จำากัด กำาหนดจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ผ่านโปรแกรม
ZOOM Cloud Meeting โดยมีระเบียบวาระคงเหลือที่ยังไม่ได้ทำาการประชุม
ของการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาป 2563 ที่ผ่านมา

การประชุ่มีใหญ่วัิสามีัญ ค่รั�งที่ี� 2 พ.ศึ. 2564
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญ
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล์ ชั้น 6 อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ฯ และการยกร่างระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะ
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ฯ โดยปฏิบัติตาม
มาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
อย่างเคร่งครัด จึงเป็นเหตุให้จำกัดจำนวนสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 500 คนเท่านั้น
ซึ่งในการจัดการประชุมดังกล่าว สหกรณ์ได้มีจุดตรวจคัดกรอง ตระเตรียมให้
สมาชิกที่ประสงค์เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี และยังงดการให้
น้ำดื่ม อาหาร เพื่อลดการเปิดหน้ากากของผู้เข้าร่วมอีกด้วย
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1. พัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น เพื่อความสะดวกแก่สมาชิก โดยให้ตรวจสอบวงเงินคำ้าประกันคงเหลือได้
2. ยืนยันการคำ้าประกันผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องมาเซ็นเอกสารที่สหกรณ์ และสหกรณ์เปิดให้ยื่นกู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ ยื่นคำขอกู้ทุกประเภทผ่านเวปไซต์สหกรณ์ www.spktcoop.com
3. ปรับปรุงแอปพลิเคชั่นรองรับการฝาก
การฝาก - ถอน ได้ เพื่อตอบสนองบริ
ตอบสนองบริบทการใช้ชีวิตในสังคมของโลก
คมของโลกยุยุคใหม่
4. ปรับปรุงระบบ computer เพื่ออำนวยความสะดวกบริการแก่สมาชิกด้วยระบบ Online โดยเฉพาะในช่วงการแพร่
ระบาดของโควิด 19
5. ทาสีสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ทั้ง 3 ด้าน รวมไปถึ
รวมไปถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคาร
สำนักงาน และสร้างห้องพยาบาลเพื่อรองรับสมาชิกที่อาจเกิดเจ็บปวยหากมาติดต่อธุรกรรมที่สหกรณ์
6. โครงการอบรมให้
โ
ความรู้ทางการเงินและระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ และโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ “ออนไลน์ทำเงิน”
เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปญหาหนี้สินครูของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตัวอย่างระดับประเทศ
7. สหกรณ์ฯมอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ ให้กับโรงพยาบาลรัฐบาลทั้ง 8 แห่งโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานสถานพยาบาล ในช่วงสภาวะวิกฤติการแพร่เชื้อไวรัสโควิค-19
8. สหกรณ์ฯ ปรับแก้ระเบียบเงินกู้สวัสดิการ ขยายวงเงินและงวดชำระ ปรับลดดอกเบี้ย เหลือเพียง 4.50% ไม่มีเฉลี่ยคืน
สามารถกู้รวมกันไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อราย เริ่มบังคับใช้ 1 พ.ค. 2564
9. สหกรณ์ฯมอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ ถวายเงินให้วัดบางพลีใหญ่กลาง ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 50,000 บาท
10.สหกรณ์ฯมอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือจากเหตุประสบภัยโรงงานหมิงตี้ระเบิด จำนวน 50,000 บาท
11.สหกรณ์ฯมอบเงินให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุ ประจำป 2564 เพิ่มเป็นจำนวนรายละ 2,000 บาท (สำหรับผู้ที่มา
ร่วมงานเท่านั้น)
12. สหกรณ์ปรับขยายจำนวนวงเงินให้กู้และการคำ้าประกันให้สูงขึ้น เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2564
13. มาตรการช่วยเหลือสมาชิก จากสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่องจนถึงเฟส3
• งดส่งหุ้น งดผ่อนผันชำระเงินต้น สูงสุดนาน 12 เดือน
• กู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงสภาวะวิกฤต COVID-19 เพิ่มจาก 150,000 เป็น 300,000 บาท และเพิ่ม
การกู้เงินฝากหลักประกันได้ 90% ของยอดเงินฝาก
• เพิ่มสวัสดิการช่วยเหลือผู้ที่ตรวจพบเชื้อ สหกรณ์จ่าย 5,000 บาท
• ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วเกิดอาการแพ้ สหกรณ์จ่าย 5,000 บาท
• ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน เหลือเพียง 5.25% และต่อลดลงอีกเหลือเพียง 5.00 % ต่อป
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14. เปิดให้บริการเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้สูงวัยอายุ 70 ปขึ้นไป ผ่อนเฉพาะดอกเบี้ยเพียง 4.50% ต่อป กู้สูงสุด
ร้อยละ70 ของอายุการเป็นสมาชิก เริ่มบังคับใช้ 17 ก.ย.64 เป็นต้นไป
15. กลุ่มสมาชิกลูกหนี้ตามคำพิพากษาเป็นสมาชิกได้ ผ่อนชำระหนี้ในโครงการปรับโครงสร้างหนี้ได้
16. สิทธิการค้ำประกันสมาชิกปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มเติมจากการกู้เดิมได้
17. ได้มีการปรับลดเงินค่าหุ้นและเงินฝากบัญชีเล่มสีน้ำเงินจากเดิมในอัตราร้อยละ 20 ของวงเงินกู้สามัญทั่วไป คงเหลือ
ร้อยละ 10 ของวงเงินกู้สามัญ
18. ได้มีการปลดล็อคสำหรับสมาชิกที่ค้ำประกันสมาชิกที่ผิดนัด ให้ใช้สิทธิในการกู
ใ์ นการกู้และค้ำประกันได้
19. สำหรับสมาชิกที่มียอดค้างชำระในอดีตแต่ปจจุบันสามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ สหกรณ์ จะให้กู้วงเงินเท่ายอดค้าง
ชำระผ่อนสูงสุด 120 งวด เพื่อรักษาประวัติสมาชิกไม่ให้มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ โดยสำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างประจำที
งประจำที่สามารถหักเงินชำระหนี้ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดได้ สามารถกู้ได้โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน
20. ขยายงวดและอายุในการผ่อนชำระภายใต้การปรับโครงสร้างหนี้ จากเดิมผ่อนได้สูงสุด 240 งวดอายุไม่เกิน 75 ปีปี
ขยายเป็นผ่อนได้สูงสุด 360 งวด และอายุเกิน 90 ป
21. สมาชิกผ่อนชำระหนี้ภายในอายุ 75 ป มีหนี้น้อยกว่าหุ้น ปรับเปลี่ยนเป็นสมาชิกผ่อนชำระหนี้อายุไม่เกิน 90 ป
คณะกรรมการดำเนินการมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 จัดสรรปนผลเพิ
ผลเพิ่มจากเดิม 4.40% เป็น 4.60%
เงินเฉลี่ยคืนจากเดิม 10% เป็น 12% เพิ่มเงินของขวัญปใหม่ จากเดิม 1,500 บาท เป็น 2,000 บาท และเพิ่มมูลค่า
รางวัลในการจับฉลากจากเดิม 120,000 เป็น 250,000 บาท
22. โครงการหมดหนี้เร็วไว เพื่อครูไทยทั้งแผ่นดิน เปิดให้ลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ ดอกเบี้ยเพียง 4.50% ต่อป
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