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ข้อมูล ณ์ วันที� 31 มกราคม 2565
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เรีย์น สมาชื่ิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูสมุทรปราการ จำกัด ทุกท่าน
       ขออนุญาต้สื�อสารไปย์ังิสมาชื่ิกทุกท่านได้ทราบว่า ต้ั�งิแต้่เราได้ประกาศุใชื่้ระเบีย์บ
ว่าด้วย์การให้เงิินกู้แก่สมาชื่ิกสามัญ และดอกเบี�ย์เงิินกู้ พ.ศุ.2565 สหกรณ์์ออมทรัพย์์
ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้มีสมาชื่ิกสนใจเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นระเบีย์บที�ปลดล็อก
ในหลาย์ๆเรื�องิ ที�ทำให้เกิดความคล่องิต้ัวและเอื�อแก่สมาชื่ิกทั�งิผูู้้กู้และผูู้้ค�ำประกัน ไม่ว่า
จะเป็น กู้สามัญ กู้สามัญรวมหนี� กู้ฉุุกเฉุิน กู้สามัญเพื�อเสริมสภาพคล่องิในสภาวะวิกฤต้ิ 
Covid - 19 เป็นต้้น

       รวมไปถืึงิคณ์ะกรรมการชืุ่ดที� 61/2565 
ย์ังิให้ความสำคัญและความเสมอภาคของิสมาชื่ิก
ที�อย์ู่นอกจังิหวัดสมุทรปราการ โดย์คืนสิทธิ�ให้
สมาชื่ิกที��สามารถืหักเงิินผู้่านต้้นสังิกัดให้แก่สหกรณ์ ์
ให้มีสิทธิ�ในการกู้และค�ำประกันได้
       ทั�งิย์ังิเพิ�มวงิเงิินกู้และขย์าย์งิวดให้สมาชื่ิก
ได้ลดภาระในการส่งิชื่ำระน้อย์ลงิสามารถืมีเงิินเหลือ
ใชื่้จ่าย์เพืื�อดำรงิชื่ีวิต้ในแต้่ละเดือนมากย์ิ�งิขึ�น     
       ทั�งินี� คณ์ะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับ
สมาชื่ิกส่วนใหญ่และย์ึดความมั�งิคงิของิสหกรณ์์
เป็นสำคัญ “เข้าใจ เข้าถืึงิ พึ�งิได้”

สหกรณ์์เข้้าร่วมไว้อาลััยแลัะมอบสวัสดิิการแก่สมาชิกผู้้้เสียชีวิต

                สหกรณ์์ฯ ขอแสดงิความไว้อาลัย์แด่ผูู้้ล่วงิลับ นางิศุรินนา ทัศุนิย์ม โดย์นาย์สมชื่าย์ ทองิสุทธิ�สหกรณ์์ฯ ขอแสดงิความไว้อาลัย์แด่ผูู้้ล่วงิลับ นางิศุรินนา ทัศุนิย์ม โดย์นาย์สมชื่าย์ ทองิสุทธิ�  
ประธานกรรมการฝ่่าย์สวัสดิการและสารสนเทศุ ได้เป็นต้ัวแทนสหกรณ์์ฯ เข้าร่วมงิานสวดอภิธรรมศุพประธานกรรมการฝ่่าย์สวัสดิการและสารสนเทศุ ได้เป็นต้ัวแทนสหกรณ์์ฯ เข้าร่วมงิานสวดอภิธรรมศุพ  
เมื�อวันที� 7 มีนาคม 2565 และมอบสวัสดิการถืึงิแก่กรรมแก่ครอบครัวเมื�อวันที� 7 มีนาคม 2565 และมอบสวัสดิการถืึงิแก่กรรมแก่ครอบครัวทัศุนิย์มทัศุนิย์ม อาย์ุการเป็นสมาชื่ิก 37 ปี อาย์ุการเป็นสมาชื่ิก 37 ปี  
จำนวน 360,000 บาท ค่าปลงิศุพจำนวน 13,000 บาท ณ์ วัดทองิคงิ ท้าย์บ้าน จังิหวัดสมุทรปราการจำนวน 360,000 บาท ค่าปลงิศุพจำนวน 13,000 บาท ณ์ วัดทองิคงิ ท้าย์บ้าน จังิหวัดสมุทรปราการ

            และนางิประเทืองิ มาเอี�ย์ม โดย์นาย์อำนาจ สมบุญ และนาย์จำลองิ น้อย์วานิชื่ คณ์ะอนุกรรมการและนางิประเทืองิ มาเอี�ย์ม โดย์นาย์อำนาจ สมบุญ และนาย์จำลองิ น้อย์วานิชื่ คณ์ะอนุกรรมการ
ฝ่่าย์บริหารทั�วไป เข้าร่วมงิานสวดอภิธรรม เมื�อวันที� 28 กุมภาพันธ์ 2565 และได้เป็นต้ัวแทนมอบฝ่่าย์บริหารทั�วไป เข้าร่วมงิานสวดอภิธรรม เมื�อวันที� 28 กุมภาพันธ์ 2565 และได้เป็นต้ัวแทนมอบ
สวัสดิการถืึงิแก่กรรม จำนวน 150,000 บาท ค่าปลงิศุพจำนวน 13,000 บาท พร้อมด้วย์นาย์ชื่าต้รี สวัสดิการถืึงิแก่กรรม จำนวน 150,000 บาท ค่าปลงิศุพจำนวน 13,000 บาท พร้อมด้วย์นาย์ชื่าต้รี 
เหลืองิอรุณ์ อุปนาย์กสมาคมฌาปนกิจสงิเคราะห์ฯ มอบเงิิน จำนวน 217,126 บาท แก่ครอบครัวเหลืองิอรุณ์ อุปนาย์กสมาคมฌาปนกิจสงิเคราะห์ฯ มอบเงิิน จำนวน 217,126 บาท แก่ครอบครัว
                                          มาเอี�ย์ม ณ์ วัดบำรุงิรื�น กรุงิเทพมหานคร                                          มาเอี�ย์ม ณ์ วัดบำรุงิรื�น กรุงิเทพมหานคร



ก ูส้ามญัเพืือเสรมิสภาพคลอ่ง
ในช่วงสภาวะวิกฤติ COVID19 

วงเงินสูงสุด 500,000 บาท 
ดอกเบีีย 

4.50%

เฟส 4

คณุสมบติัผ ูก้ ู้
 - สง่ห ุน้มาแลว้อยา่งนอ้ย   งวด

 - ตอ้งมีตน้สงักดัหกัเงินใหก้บัสหกรณ ์(รวมถึงสมาชิกทืีอย ูส่งักดันอกเหนือ

        จงัหวดัสมทุรปราการ)

 - กรณีไมมี่ตน้สงักดัหกัสง่เงิน ตอ้งปฏิบติัหนา้ทืีในหน่วยงาน

        หรอืสถานศึกษาภายในจงัหวดัสมทุรปราการ

การผ่อนชำระ

หลักประกัน

- สง่ชาํระไมเ่กนิ     งวดอายไุมเ่กนิ    ปี (ยกเวน้กลุม่ครเูอกชน 

   ครอูตัราจา้ง สง่ชาํระอายไุมเ่กนิ    ปี)

- กรณีผูก้ ูอ้าย ุ   ปีขึนึไป คาํนวณการกูฐ้านเงนิเดอืนบาํนาญ

ขา้ราชการหรือลกูจา้งประจําคีําประกนัอย่างนอ้ย   คน

เงืือนไขอืืน ๆ โปรดอ่านประกาศอย่างละเอียด

ผ่อนชำระ 3,900 บาท/เดือน 

เริืม   มีนาคม -    ธนัวาคม      

ยืืนคําขอก ูไ้ดทืี้สหกรณห์รือผ่านเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชันื (นายวรพจน์ สิงหราช)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
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1 อายุการเป็นสมาชิก วงเงินกู้ไม่เกิน (บาท) ท่ี วงเงินกู้(บาท) จ านวนผู้ค า้
ประกัน/คน

จ านวน
(คน)

6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี 2,000,000 1 0 - 500,000 1 1
3 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 6 ปี 3,000,000 2 500,001 - 1,000,000 2 1
มากกว่า 6 ปีข้ึนไป 4,000,000 3 1,000,001 - 2,000,000 3 2

4 2,000,0001 - 3,000,000 4 3
5 3,000,0001 - 4,000,000 5 4

ท่ี เงินเดือน จ านวน
(คน)

1 0 - 20,000 4
อายุการเป็นสมาชิก วงเงินกู้ไม่เกิน (บาท) 2 20,001 - 30,000 5
ไม่นอ้ยกว่า 3 เดือน 300,000 3 30,001 - 40,000 6

4 40,001 - 50,000 7
5 50,001 ข้ึนไป 8

อายุการเป็นสมาชิก วงเงินกู้ไม่เกิน (บาท)
1 ปีข้ึนไป 6,000,000 ท่ี จ านวนผู้ค า้ประกัน

1 8 คน

2 อายุการเป็นสมาชิก วงเงินกู้ไม่เกิน/ของ
เงินเดือน (บาท)

ท่ี

ครูเอกชน 1 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 3 ปี 100,000 1 2 คน
3 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 6 ปี 200,000 2 3 คน
6 ปีข้ึนไป 300,000 3 4 คน

3 อายุการเป็นสมาชิก วงเงินกู้ไม่เกินของ
เงินเดือน (บาท)

ท่ี

2 ปีข้ึนไป 3 เท่า 1

อายุการเป็นสมาชิก วงเงินกู้ไม่เกิน (บาท) ท่ี

1 ปีข้ึนไป 300,000 1 ขา้ราชการอยา่งนอ้ย
อายุการเป็นสมาชิก วงเงินกู้ไม่เกิน (บาท)
ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 100,000

1 ราคาประเมินของราชการ ร้อยละ 80 
2 ราคาประเมินของเอกชน ร้อยละ 60

2 คน

จ านวนผูค้  ้าประกนั

1 คน

กูส้
าม
ญัร

วม
หนี้

เง่ือนไข
กรณี ใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนั

ส่งช าระได ้360 งวด

การค า้ประกันกู้สามัญรวมหนี้

เง่ือนไข
ส่งช าระไม่เกินระยะเวลาสญัญาจา้ง
กลุ่มที่ 2- 3 ตอ้งเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์พ่ือเป็นหลกัประกนั
เงินกูส้ามญัทัว่ไป หรือให้กูไ้ดภ้ายในจ านวนไม่เกินร้อยละ 90 
ของเงินค่าหุ้นและหรือเงินฝากในสหกรณ์ท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น

ส่งช าระไม่เกิน 120 งวด และอายุไม่เกิน 60 ปี เวน้แต่เป็นการกู้
เงินไม่เกินมูลค่าหุ้นและเงินฝากท่ีมีในสหกรณ์  (เงินเดือนเหลือ
ร้อยละ 30) เง่ือนไขอ่ืนๆ ตามระเบียบการกู้

พนกังานราชการ/ครู
อตัราจา้ง/ลูกจา้ง

ชัว่คราว/รับเงินเดือน
จากการจัดสรรราชการ

ส่วนกลาง

กูส้
าม
ญั

สมาชิกกลุ่มที่ 2-3

กูส้ามญัไดไ้ม่เกิน 100 
เท่าของเงินไดร้ายเดือน
แต่ไม่เกินวงเงินดงัต่อไป

สิท
ธิ์ค

 า้ป
ระก

ันไ
ม่เก
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 ส่งไม่เกิน 36 งวด 

สมาชิกกลุ่มที่ 1-3
ท่ี

กรณใีช้ที่ดนิค า้ประกัน
กู้สามัญ

ส่งช าระไม่เกิน 300 งวด และอายไุม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ กูร้วมหน้ีเพ่ือช าระหน้ีเฉพาะสถาบนัการเงินเท่านั้น

กลุ่มที่ 2 : ส่งช าระไม่เกิน 36 งวด

เง่ือนไข
กลุ่มที่ 2-3 : กูไ้ดไ้ม่เกินหุ้นและเงินฝาก

เง่ือนไข

เกณฑ์การค า้ประกันกู้สามัญอ่ืน ๆ

กลุ่มที่ 3 : ส่งช าระไม่เกินระยะเวลาสญัญาจา้ง

ข้อควรทราบ เกณฑ์การค า้ประกันอ่ืน ๆ

กลุ่มสมาชิก
สิทธ์ิการกู้ เงินสามัญและฉุกเฉิน

กูฉุ้
กเฉิ

น

พนกังานราชการ/ครู
อตัราจา้ง/ลูกจา้ง

ชัว่คราว/รับเงินเดือน
กับสถานศึกษา

สม
าชิ
กก

ลุ่ม
ที่ 1

-3

ยกเลิก การกู้แบบเปิดบัญชีหลักประกัน กรณ ีผู้ค า้ประกันไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์

จ านวนผู้ค า้ประกันตามวงงินกู้

ผูรั้บใบอนุญาตหรือผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเอกชนค ้าไดไ้ม่

เกิน 4 คน

จ านวนผูค้  ้าประกนัตามวงงินกู้

กลุ่ม 2-3 สมาชิกทุกกลุ่มค า้ได้ เว้นแต่สมาชิกที่ไม่มีต้นสังกัด

2. เงินเดือนต ่ากว่าร้อยละ 30 ให้กูเ้ฉพาะกูรี้สญัญาไม่เกิน
วงเงินกูเ้ดิม ใชบ้ญัชีเงินฝากสมาชิกท่านอ่ืนค ้าประกนัได้

1. เงินเดือนเหลือร้อยละ 30
เกณฑ์การค า้ประกันและเง่ือนไขกู้ ฉุกเฉินอ่ืน ๆ

ระเบียบการกู้สามญัและกู้ฉุกเฉิน เร่ิม 1 มนีาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากดั

กูฉุ้
กเฉิ

น

เง่ือนไข 

ส่วนที่ 1 ส าหรับผูกู้ ้

เง่ือนไข

ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจ า

3. กรณี เงินเดือนต ่ากว่าร้อยละ 30 ให้กูเ้ฉพาะกูรี้สญัญาไม่เกิน
วงเงินกูเ้ดิม

1. ส่งช าระไม่เกิน 240 งวด และอายไุม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
2. เงินเดือนเหลือร้อยละ 30

4. สมาชิกรับเงินบ าเหน็จตอ้งเขียนเอกสารยินยอมการหกั

ข้าร
าชก

ารห
รือ
ลูก

จ้าง
ปร

ะจ
 า

จ านวนผู้ค า้ประกันตามวงงินกู้

กูส้
าม
ญั

ส่วนที่ 2 ส าหรับผูค้  ้าประกนั

สิทธ์ิการค า้ประกัน



WWW.SPKTCOOP.COM

3 ฟเจอรใหม
App spktcoop
ฝาก - ถอนเงิน ผานapp

งาย สะดวก อยูที่ปลายนิ้ว

พรอมใหบริการ 21 ก.พ. 65 เปนตนไป 1 2 3

download now!

ถอน เ ง ิ นสหกรณ   - - > เข  าบ ัญช ี  KTB

ฝาก เ ง ิ นKTB  - - >ฝาก เ ง ิ น เข  าบ ัญช ี สหกรณ 

การโอนเงินจากบัญชีสหกรณไปยังบัญชีเงินฝากKTB 
(โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย) 
เงินจะถูกโอนไปยังบัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงไทย 
**ยอดเงินบัญชีสหกรณจะลดลงและเงินในบัญชีกรุงไทยจะเพิ่มขึ้น**
คาธรรมเนียม 8 บาท / ครั้ง โดยหักจากบัญชีออมทรัพยATM ของสหกรณ**

ถอน เ ง ิ นสหกรณ   - - > เข  าบ ัญช ี  KTB

การโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทย ไปยังบัญชีเงินฝากสหกรณ 
(ฝากเงินเขาบัญชีสหกรณ) เงินจะถูกโอนไปยังบัญชี             
ออมทรัพย ATM (บัญชีเลมสีชมพู) 
**ยอดเงินบัญชีกรุงไทยจะลดลงและเงินในบัญชีสหกรณจะเพิ่มขึ้น**
คาธรรมเนียม 10 บาท / ครั้ง หักจากบัญชีเงินฝากกรุงไทย

การโอนเงิน
--> ระหวางบัญชีสหกรณของตนเอง
การโอนเงิน
--> ไปยังบัญชีผูอื่นในสหกรณ

3.1 การโอนระหวางบัญชีสหกรณของตนเอง
--> ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย ATM 
(บัญชีเลมสีชมพู) ก็จะลดลง และเงินในบัญชี
ออมทรัพยบัญชีอื่นของตนจะเพ่ิมข้ึน

3.2 โอนเงินไปยังบัญชีอื่นในสหกรณ
--> ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย ATM 
(บัญชีเลมสีชมพู) ก็จะลดลง และเงินในบัญชี
ออมทรัพย ATM (บัญชีเลมสีชมพู)
ของผูอื่นเพิ่มขึ้น

**สําหรับสมาชิกที่ยังไมไดทําการผูกบัญชีกับสหกรณ**
ทานสามารถผูกบัญชีสหกรณ เขากับบัญชีกรุงไทย 

งาย... งาย... ผูกบัญชีไดฟรี!!
ถอนเงินจากบัญชีสหกรณ ไดทุกที่ผาน App Spktcoop 

1

2

3

scan 
me



การประชุมปรับโครงสร้างหนี� โครงการหมดิหนี�เร็วไวเพ่�อคร้ไทยทั�งแผู้่นดิิน

       การประชืุ่มคณ์ะกรรมการต้ิดต้ามปัญหาหนี�ค้างิชื่ำระและปรับโครงิสร้างิหนี� ในวันที� 
15 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย์นาย์วรพจน์ สิงิหราชื่ ประธานกรรมการสหกรณ์์ ฯ รวมถืึงิคณ์ะ
กรรมการเข้าร่วมประชืุ่ม ดังินี� นาย์ธีรพล โพธิ�เมืองิ นาย์เอกพจน์ กันภัย์ นาย์ไพทูร จันต้ะเภา 
นางิสาวศุศุิวิมล อั�งิสกุล นาย์สงิวนสิทธิ� สัต้ย์านนท์ นางิสาวกานต้์รวี รักซ้้อน นางิรัชื่ดาวัลย์์ 
ศุรีสวัสดิ� นาย์วิชื่าญ กิ�งิก้าน นางิสาวสุนิษา ย์ามี ผูู้้จัดการสหกรณ์์ และเจ้าหน้าที� ประชืุ่มร่วม
กับสมาชื่ิกที�ลงิทะเบีย์นเข้าร่วมโครงิการหมดหนี�เร็วไวเพื�อครูไทย์ทั�งิแผู้่นดินต้ามลำดับ 
 เจ้าหน้าที�ประสานการต้ิดต้่อสมาชื่ิกเดินทางิเข้าร่วมประชืุ่มรับฟัังิเงิื�อนไข และย์ังิได้เปิด
             โอกาสให้สมาชื่ิกอธิบาย์ถืึงิปัญหาภาระหนี�สินที�ต้้องิการเข้าร่วมโครงิการ เพื�อหารือ
             และชื่่วย์เหลือสมาชื่ิก ซ้ึ�งิในการประชืุ่มครั�งิถืัดไปจะเรีย์นเชื่ิญผูู้้ที�สมัครเข้าร่วม
             โครงิการต้ามลำดับมารับทราบเงิื�อนไขต้่อไป

สหกรณ์์ให้การต้อนรับคณ์ะกรรมการ สหกรณ์์ออมทรัพย์คร้

หนองคาย จำกัดิ

       นาย์วรพจน์ สิงิหราชื่ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วย์คณ์ะกรรมการ และผูู้้จัดการ
สหกรณ์์ ให้การต้้อนรับคณ์ะกรรมการสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูหนองิคาย์ เข้าศุึกษาดูงิานโครงิการ
แก้ปัญหาหนี�สินครูและบุคลากรทางิการศุึกษาต้ามนโย์บาย์ของิกระทรวงิศุึกษาธิการ เพื�อแก้ไข
ปัญหาหนี�สินครู โดย์ใชื่้สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูต้้นแบบเป็นฐาน เมื�อวันศุุกร์ที� 4 มีนาคม 2565 เวลา 
16.00 น. ณ์ ห้องิประชืุ่มชื่ั�น 4 สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูสมุทรปราการ จำกัด

ประชุมคณ์ะกรรมการแก้ไข้ปัญหาหนี�สินคร้แลัะบุคลัากรทางการศึึกษาระดิับจังหวัดิ

      เมื�อวันพุธที� 9 มีนาคม พ.ศุ. 2565 นาย์วรพจน์ สิงิหราชื่ ประธานกรรมการสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครู

สมุทรปราการ จำกัด ได้เข้าร่วมหารือแนวทางิการแก้ไขปัญหาหนี�สินบุคลากรทางิการศุึกษาระดับ

จังิหวัดร่วมกับคณ์ะทำงิานท่านอื�น ๆ ที�ได้เข้าร่วม ณ์ ห้องิประชืุ่มราชื่วัลลภ ชื่ั�น 2 อาคารราชื่วัลลภ

กระทรวงิศุึกษาธิการและสำนักงิานเขต้พื�นที�การศุึกษา เขต้ 1 ทั�วประเทศุ ผู้่านระบบ Conference 

ZOOM Meeting

ประกาศึปรับเปลัี�ยนเง่�อนไข้การจ่ายดิอกเบี�ยเงินฝาก
มผีู้ลับงัคับใช้ตั�งแต่วนัที�  1  กมุภาพนัธ์  พ.ศึ. 2565  เป็นต้นไป โดิยการจ่ายดิอกเบี�ยทกุสิ�นเดิอ่นพฤศึจิกายนสิ�นปีบญัชีสหกรณ์์

ท่ี ประเภทเงินฝาก
สถานะ

การรับฝาก
อัตราดอกเบ้ีย

              หมายเหตุ
(ปรับเปล่ียนเง่ือนไขการจายดอกเบ้ีย)

1 บัญชีออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 1  3.75% ทบตนทุก 12 เดือน

2 บัญชีออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 2 , เกษียณเปยมสุข 3  3.50% ทบตนทุก 12 เดือน

3 บัญชีชวนนองออมทรัพย


(ปดรับการเปดบัญชีใหม)
3.50%

ทบตนทุก 12 เดือน

โครงการกอนวันท่ี 1 ก.พ.65 ฝาก-ถอนไดตามปกติ



กรุณ์าส่ง            ช่�อที�อย้่ผู้้้รับ        

1.นาย์สมชื่าย์ ทองิสุทธิ�       

ช�าระค่าบริการเป็นเงินเช่�อ

ใบอนุญาตพิเศึษที� 63/2561

ที�ท�าการไปรษณ์ีย์สมุทรปราการ

 สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูสมุทรปราการ จ�ากัด (ส�านักงิานใหญ่) เลขที�  23 / 17-20 ถืนนสุขุมวิท ต้�าบลปากน��า 
อำเภอเมืองิสมุทรปราการ จังิหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรสาร 02 384 2495 หรือโทรสารอื�น ๆ ต้ ่อ 13
 ศูุนย์์บริการสหกรณ์์ โครงิการบิสซ้ิเนสทาว์น แอดซิ้ตี้�พาร์ค เลขที� 382/42 หมู ่ที� 1 ต้�าบลบางิเสาธงิ อ�าเภอบางิเสาธงิ 
จังิหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัุพท์ : 02 050 4360 โทรสาร : 02 050 4361 มือถืือ : 086 376 4514

spktc10270@hotmail.com spktc10270@hotmail.com     

4.นางิมย์ุรีย์์ คนเจน      

10.น.ส.วรรณ์ผู้กานต้์ บุบผู้าสุวรรณ์์                   11.น.ส.เพ็ญนภา ทุมมี    
5.ดร.สุชื่าต้ิ ใจสถืาน     6.นาย์กฤษดา ทิพย์์วัฒน์  7.นาย์สาย์ัณ์ห์ เรือนเรืองิ 

คณ์ะบรรณ์าธิการ 

โอนเงินฝาก ชำระหนี� หุ้น เงินต้น เลัข้บัญชี 2191069320 
ช่�อบญัชีสหกรณ์์ออมทรพัย์คร้สมทุรปราการ (สาข้าปากน�ำ)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
       สหกรณ์์ออมทรัพย์คร้
       สมุทรปราการ จำกัดิ

   จำนวนสมาชื่ิก
   สมาชื่ิกสามัญ จำนวน 2,313  ราย์ 
   สมาชื่ิกสมทบ จำนวน     75  ราย์ 
   รวม  จำนวน 2,388  ราย์

สหกรณ์์มอบเงินสวัสดิิการถึึงแก่กรรมให้ แก่สมาชิก

ติดิต่อเรา 023842493 - 4 , 027563995 , 022880904ติดิต่อเรา 023842493 - 4 , 027563995 , 022880904  ต่อต่อ การเงิิน 10,11,12 สินเชื่ื�อ/กู ้ 15,16,17,14     การเงิิน 10,11,12 สินเชื่ื�อ/กู ้ 15,16,17,14    
นิต้ิกร 23,24 สวัสดิการ/ลาออก 27 ฌาปนกิจ 28 งิานเรีย์กเก็บ 25,26 ธุรการ 21,22 ประชื่าสัมพันธ์ 31,32นิต้ิกร 23,24 สวัสดิการ/ลาออก 27 ฌาปนกิจ 28 งิานเรีย์กเก็บ 25,26 ธุรการ 21,22 ประชื่าสัมพันธ์ 31,32

2.นาย์วิสูต้ร ย์อดสุข 3.นาย์สมชื่าย์ ศุรีด้วงิ

      สหกรณ์์ขอแสดงิความไว้อาลัย์แด่ผูู้้ล่วงิลับ นาย์บุญชื่่วย์ 
ทองิพวงิเงิิน คณ์ะกรรมการสหกรณ์์เข้าร่วมงิานสวดอภิธรรม
เมื�อวันที� 10 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย์ นาย์วรพจน์ สิงิหราชื่ 
ประธานกรรมการ และคณ์ะกรรมการสหกรณ์์ มอบสวัสดิการ
ถืึงิแก่กรรม จำนวน 460,000 บาท และค่าปลงิศุพ จำนวน 
13,000 บาท 

8.นางิวิลาวรรณ์ ต้ันรัต้นะ    

      พร้อมด้วย์คณ์ะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงิเคราะห ์
มอบเงิินฌาปนกิจสงิเคราะห์สหกรณ์์ จำนวน 217,217 บาท 
แก่ครอบครัวทองิพวงิเงิิน ณ์ วัดสุคันธาวาส อำเภอบางิบ่อ 
จังิหวัดสมุทรปราการ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 - 2564 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์์ออมทรัพย์คร้สมุทรปราการ จำกัดิ

       กำหนดวันประชืุ่ม วันศุุกร์ที� 22 เมษาย์น 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ์ โรงิเรีย์นบางิพลี
ราษฎร์บำรุงิ (ลงิทะเบีย์นเข้าร่วมประชืุ่มได้ที�ชื่่องิทางิออนไลน์หรือเอกสารที�สหกรณ์์กำหนด 
จะประกาศุให้รับทราบชื่่องิทางิเว็บไซ้ต้์ www.Spktcoop.com)

ข้่าวประชาสัมพันธ์

ค่าสมัคร

1. บริจาคแรกแข้า จำนวน 4,500 บาท

2. ค่าสมัคร และอื�นๆ จำนวน 750 บาท 

  (ยังไม่รวมเงินบริจาคตามข้ั�นอายุ)

เปิดรับสมัครสมาชื่ิกสามัญและสมทบ 

ต้ั�งิแต้่วันที� 1 เมษาย์น 2565 ถืึงิวันที� 

30 มิถืุนาย์น 2565 อาย์ุ 20 - 70 ปี 


