มุ่่ง� ผลสััมฤทธิ์์�ของงาน บริิหารโปร่่งใส ใส่่ใจสมาชิิก ปีีที่่� 21 ฉบัับที่่� 2 ประจำำ�เดืือนกุุมภาพัันธ์์
จำนวนสมาชิิก
ณ วัันสิ้้�นเดืือนมกราคม 2565

สารจากประธานกรรมการสหกรณ์์

เรีียน สมาชิิกสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ จำกััด ทุุกท่่าน
ขออนุุญาตสื่่�อสารไปยัังสมาชิิกทุุกท่่านได้้ทราบว่่า ตั้้�งแต่่เราได้้ประกาศใช้้ระเบีียบ
สมาชิิกต้้นเดืือน ม.ค. 65
9,560 คน
ว่่าด้้วยการให้้เงิินกู้้�แก่่สมาชิิกสามััญ และดอกเบี้้�ยเงิินกู้้� พ.ศ.2565 สหกรณ์์ออมทรััพย์์
เข้้าใหม่่
44 คน
สมาชิิกลาออก
17 คน
ครููสมุุทรปราการ จำกััด ได้้มีีสมาชิิกสนใจเป็็นจำนวนมาก เพราะเป็็นระเบีียบที่่�ปลดล็็อก
ขาดสมาชิิกภาพ
5 คน
ในหลายๆเรื่่�อง ที่่�ทำให้้เกิิดความคล่่องตััวและเอื้้�อแก่่สมาชิิกทั้้�งผู้้�กู้้�และผู้้�ค้้ำประกััน ไม่่ว่่า
รวมปลายเดืือน ม.ค. 65
9,582 คน
จะเป็็น กู้้�สามััญ กู้้�สามััญรวมหนี้้� กู้้�ฉุุกเฉิิน กู้้�สามััญเพื่่�อเสริิมสภาพคล่่องในสภาวะวิิกฤติิ
สมาชิิกสมทบ 		
284 คน
Covid - 19 เป็็นต้้น
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 มกราคม 2565
รวมไปถึึงคณะกรรมการชุุดที่่� 61/2565
ฐานะทางการเงิิน
ยัังให้้ความสำคััญและความเสมอภาคของสมาชิิก
ณ วัันสิ้้�นเดืือนมกราคม 2565
ที่่�อยู่่�นอกจัังหวััดสมุุทรปราการ โดยคืืนสิิทธิ์์�ให้้
ทุุนเรืือนหุ้้�น
3,322,245,031.64 บาท สมาชิิกที่่่�สามารถหัักเงิินผ่่านต้้นสัังกััดให้้แก่่สหกรณ์์
ทุุนสำรอง
359,602,243.87 บาท ให้้มีีสิิทธิ์์�ในการกู้้�และค้้ำประกัันได้้
ทั้้�งยัังเพิ่่�มวงเงิินกู้้�และขยายงวดให้้สมาชิิก
เงิินกู้้�ยืืมจาก
สถาบัันการเงิิน
บาท ได้้ลดภาระในการส่่งชำระน้้อยลงสามารถมีีเงิินเหลืือ
ไม่่มีี
รายได้้
71,131,369.42 บาท ใช้้จ่่ายเพืื่่��อดำรงชีีวิิตในแต่่ละเดืือนมากยิ่่�งขึ้้�น
รายจ่่าย
45,924,329.93 บาท
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการได้้ให้้ความสำคััญกัับ
กำไรสุุทธิิโดยประมาณ 25,207,039.49 บาท สมาชิิกส่่วนใหญ่่และยึึดความมั่่�งคงของสหกรณ์์
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 มกราคม 2565
นายวรพจน์์ สิิงหราช
เป็็นสำคััญ “เข้้าใจ เข้้าถึึง พึ่่�งได้้”
ประธานกรรมการสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครูู
สมุุทรปราการ จำกััด
สหกรณ์์เข้้าร่่วมไว้้อาลััยและมอบสวััสดิิการแก่่สมาชิิกผู้้�เสีียชีีวิิต
สหกรณ์์ฯ ขอแสดงความไว้้อาลััยแด่่ผู้้�ล่่วงลัับ นางศริินนา ทััศนิิยม โดยนายสมชาย ทองสุุทธิ์์�
ประธานกรรมการฝ่่ายสวััสดิิการและสารสนเทศ ได้้เป็็นตััวแทนสหกรณ์์ฯ เข้้าร่่วมงานสวดอภิิธรรมศพ
เมื่่�อวัันที่่� 7 มีีนาคม 2565 และมอบสวััสดิิการถึึงแก่่กรรมแก่่ครอบครััวทััศนิิยม อายุุการเป็็นสมาชิิก 37 ปีี
จำนวน 360,000 บาท ค่่าปลงศพจำนวน 13,000 บาท ณ วััดทองคง ท้้ายบ้้าน จัังหวััดสมุุทรปราการ
และนางประเทืือง มาเอี่่�ยม โดยนายอำนาจ สมบุุญ และนายจำลอง น้้อยวานิิช คณะอนุุกรรมการ
ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป เข้้าร่่วมงานสวดอภิิธรรม เมื่่�อวัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2565 และได้้เป็็นตััวแทนมอบ
สวััสดิิการถึึงแก่่กรรม จำนวน 150,000 บาท ค่่าปลงศพจำนวน 13,000 บาท พร้้อมด้้วยนายชาตรีี
เหลืืองอรุุณ อุุปนายกสมาคมฌาปนกิิจสงเคราะห์์ฯ มอบเงิิน จำนวน 217,126 บาท แก่่ครอบครััว
มาเอี่่�ยม ณ วััดบำรุุงรื่่�น กรุุงเทพมหานคร

ติิดต่่อเรา

เวลาทำการ จัันทร์์ - ศุุกร์์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
มืือถืือ : 094 4812660 (สวััสดิิการ/ลาออก/โอนย้้าย)
มืือถืือ : 086 3764712 (การเงิิน) มืือถืือ : 087 6810220 (สิินเชื่่�อ)
มืือถืือ : 086 3764514 (ศููนย์์บริิการสาขาบางพลีี)

เฟส 4

กส้ ู ามัญเพืือเสริมสภาพคล่อง
ในช่วงสภาวะวิกฤติ COVID19
วงเงินสูงสุด 500,000 บาท
ค ุณสมบัติผก้ ู ้ ู

เริิม

มีนาคม -

ดอกเบีีย

4.50%

ธันวาคม

- ส่งหน้ ุ มาแล้วอย่างน้อย งวด
- ต้องมีตน้ สังกัดหักเงินให้กบั สหกรณ์ (รวมถึงสมาชิกทีีอยูส่ งั กัดนอกเหนือ
จังหวัดสม ุทรปราการ)
- กรณีไม่มีตน้ สังกัดหักส่งเงิน ต้องปฏิบต
ั ิหน้าทีีในหน่วยงาน
หรือสถานศึกษาภายในจังหวัดสม ุทรปราการ

ผ่อนชำระ 3,900 บาท/เดือน
การผ่อนชำระ

- ส่งชําระไม่เกิน
งวดอายุไม่เกิน ปี (ยกเว้นกลุม่ ครูเอกชน
ครูอตั ราจ้าง ส่งชําระอายุไม่เกิน ปี )
- กรณีผกู้ อู้ ายุ ปี ขึนึ ไป คํานวณการกูฐ้ านเงินเดือนบํานาญ

หลักประกัน ข้าราชการหรือลกู จ้างประจําคํําประกันอย่างน้อย
ยืืนคําขอกไ้ ู ด้ทีสหกรณ์หรือผ่านเว็ บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
ั

เงืื อนไขอืื น ๆ โปรดอ่านประกาศอย่างละเอี ยด

คน
(นายวรพจน์ สิงหราช)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

อายุการเป็ นสมาชิ ก

กูส้ ามัญรวมหนี้

กูฉ้ ุกเฉิ น

กูส้ ามัญได้ไม่เกิน 100
เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกินวงเงินดังต่อไป

กูส้ ามัญ

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา

2
ครู เอกชน

3

กูส้ ามัญ

พนักงานราชการ/ครู
อัตราจ้าง/ลูกจ้าง
ชัว่ คราว/รั บเงินเดือน
จากการจัดสรรราชการ
ส่ วนกลาง

พนักงานราชการ/ครู
อัตราจ้าง/ลูกจ้าง
ชัว่ คราว/รั บเงินเดือน
กับสถานศึกษา

6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี
3 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี
มากกว่า 6 ปี ขึ้นไป

กูฉ้ ุกเฉิ น

ที่

2,000,000
3,000,000
4,000,000

1
2
3
4
5

เงื่อนไข
1. ส่ งชาระไม่เกิน 240 งวด และอายุไม่เกิน 75 ปี บริ บูรณ์
2. เงินเดือนเหลือร้ อยละ 30
3. กรณี เงินเดือนต่ากว่าร้ อยละ 30 ให้กูเ้ ฉพาะกูร้ ี สญ
ั ญาไม่เกิน
วงเงินกูเ้ ดิม
4. สมาชิ กรับเงินบาเหน็จต้องเขียนเอกสารยินยอมการหัก
อายุการเป็ นสมาชิ ก
วงเงินกู้ไม่ เกิน (บาท)
ไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
300,000
เงื่อนไข
ส่ งไม่เกิน 36 งวด
อายุการเป็ นสมาชิ ก
วงเงินกู้ไม่ เกิน (บาท)
1 ปี ขึ้นไป
6,000,000
เงื่อนไข
ส่ งชาระไม่เกิน 300 งวด และอายุไม่เกิน 75 ปี บริ บูรณ์
วงเงินกู้ไม่ เกิน/ของ
อายุการเป็ นสมาชิ ก
เงินเดือน (บาท)
1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี
100,000
3 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี
200,000
6 ปี ขึ้นไป
300,000
เงื่อนไข
ส่ งชาระไม่ เกิน 120 งวด และอายุไม่ เกิน 60 ปี เว้นแต่เป็ นการกู้
เงินไม่เกินมูลค่าหุ ้นและเงินฝากที่มีในสหกรณ์ (เงินเดือนเหลือ
ร้ อยละ 30) เงื่อนไขอื่นๆ ตามระเบียบการกู้
วงเงินกู้ไม่ เกินของ
อายุการเป็ นสมาชิ ก
เงินเดือน (บาท)
2 ปี ขึ้นไป
3 เท่า
เงื่อนไข
ส่ งชาระไม่เกินระยะเวลาสัญญาจ้าง
กลุ่มที่ 2- 3 ต้องเปิ ดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็ นหลักประกัน
เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป หรื อให้กูไ้ ด้ภายในจานวนไม่เกินร้ อยละ 90
ของเงินค่าหุ ้นและหรื อเงินฝากในสหกรณ์ที่มีอยูใ่ นขณะนั้น
อายุการเป็ นสมาชิ ก

สมาชิ กกลุ่มที่ 2-3

วงเงินกู้ไม่ เกิน (บาท)

เงินเดือน

ที่
1
2
3
4
5

จานวน
(คน)
1
1
2
3
4
จานวน
(คน)
4
5
6
7
8

0 - 20,000
20,001 - 30,000
30,001 - 40,000
40,001 - 50,000
50,001 ขึ้นไป
การคา้ ประกันกู้สามัญรวมหนี้
กรณี ใช้หลักทรัพย์ค้าประกัน
ที่
จานวนผู้คา้ ประกัน
ส่ งชาระได้ 360 งวด
1
8 คน
กูร้ วมหนี้ เพื่อชาระหนี้ เฉพาะสถาบันการเงินเท่านั้น
ที่

จานวนผู้คา้ ประกันตามวงงินกู้

1
2
3

2 คน
ผูร้ ับใบอนุญาตหรื อผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาเอกชนค้าได้ไม่
3 คน
เกิน 4 คน
4 คน
เกณฑ์ การคา้ ประกันและเงื่อนไขกู้ฉุกเฉินอื่ น ๆ
1. เงินเดือนเหลือร้ อยละ 30
2. เงินเดือนต่ากว่าร้ อยละ 30 ให้กูเ้ ฉพาะกูร้ ี สญ
ั ญาไม่เกิน
วงเงินกูเ้ ดิม ใช้บญั ชี เงินฝากสมาชิ กท่านอื่ นค้าประกันได้

สมาชิกกลุ่มที่ 1-3

1

ส่ วนที่ 2 สาหรับผูค้ ้าประกัน
จานวนผู้คา้ ประกันตามวงงินกู้
จานวนผู้คา้
วงเงินกู้(บาท)
ประกัน/คน
0 - 500,000
1
500,001 - 1,000,000
2
1,000,001 - 2,000,000
3
2,000,0001 - 3,000,000
4
5
3,000,0001 - 4,000,000
สิ ทธิ์การคา้ ประกัน

สิทธิ์คา้ ประกันไม่ เกิน/คน
(ตรวจสอบผ่ านแอปพลิเคชั่ น หรื อ
ติดต่ อที่สหกรณ์ด้วยตนเอง)

ส่ วนที่ 1 สาหรับผูก้ ู้
สิ ทธิ์การกู้เงินสามัญและฉุ กเฉิน

กลุ่มสมาชิ ก

ข้ าราชการหรื อลูกจ้ างประจา

ระเบียบการกู้สามัญและกู้ฉุกเฉิน เริ่ม 1 มีนาคม 2565 สหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู สมุทรปราการ จากัด

ที่

จานวนผูค้ ้าประกันตามวงงินกู้

1

2 คน
กลุ่ม 2-3 สมาชิ กทุกกลุ่มคา้ ได้ เว้ นแต่ สมาชิ กที่ไม่ มีต้นสั งกัด
ข้ อควรทราบ เกณฑ์ การคา้ ประกันอื่ น ๆ
ยกเลิก การกู้แบบเปิ ดบัญชี หลักประกัน กรณี ผู้คา้ ประกันไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์

วงเงินกู้ไม่ เกิน (บาท)

ที่

1 ปี ขึ้นไป
300,000
อายุการเป็ นสมาชิ ก
วงเงินกู้ไม่ เกิน (บาท)
ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
100,000
เงื่อนไข
กลุ่มที่ 2-3 : กูไ้ ด้ไม่เกินหุ ้นและเงินฝาก
กลุ่มที่ 2 : ส่ งชาระไม่เกิน 36 งวด
กลุ่มที่ 3 : ส่ งชาระไม่เกินระยะเวลาสัญญาจ้าง

1

ที่
1
2

จานวนผูค้ ้าประกัน
1 คน
ข้าราชการอย่างน้อย
เกณฑ์ การคา้ ประกันกู้สามัญอื่ น ๆ
สมาชิ กกลุ่มที่ 1-3
กรณีใช้ ที่ดนิ คา้ ประกัน
ราคาประเมินของราชการ ร้ อยละ 80
ราคาประเมินของเอกชน ร้ อยละ 60

กู้สามัญ

WWW.SPKTCOOP.COM

3 ฟเจอรใหม

App spktcoop
ฝาก - ถอนเงิน ผานapp
งาย สะดวก อยูที่ปลายนิ้ว

พรอมใหบริการ 21 ก.พ. 65 เปนตนไป

1

2

1 ฝากเงิ น KTB -->ฝากเงิ น เข า บั ญ ชี ส หกรณ

3

น
3 การโอนเงิ
--> ระหวางบัญชีสหกรณของตนเอง

การโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทย ไปยังบัญชีเงินฝากสหกรณ
การโอนเงิน
(ฝากเงินเขาบัญชีสหกรณ) เงินจะถูกโอนไปยังบัญชี
--> ไปยังบัญชีผูอื่นในสหกรณ
ออมทรัพย ATM (บัญชีเลมสีชมพู)
**ยอดเงินบัญชีกรุงไทยจะลดลงและเงินในบัญชีสหกรณจะเพิ่มขึ้น** 3.1 การโอนระหวางบัญชีสหกรณของตนเอง
คาธรรมเนียม 10 บาท / ครั้ง หักจากบัญชีเงินฝากกรุงไทย --> ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย ATM
(บัญชีเลมสีชมพู) ก็จะลดลง และเงินในบัญชี
ออมทรัพยบัญชีอื่นของตนจะเพิ่มขึ้น
3.2 โอนเงินไปยังบัญชีอื่นในสหกรณ
ถอนเงิ น สหกรณ -->เข า บั ญ ชี KTB
--> ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย ATM
ถอนเงิ น สหกรณ -->เข า บั ญ ชี KTB
การโอนเงินจากบัญชีสหกรณไปยังบัญชีเงินฝากKTB
(บัญชีเลมสีชมพู) ก็จะลดลง และเงินในบัญชี
(โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย)
ออมทรัพย ATM (บัญชีเลมสีชมพู)
เงินจะถูกโอนไปยังบัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงไทย
ของผูอื่นเพิ่มขึ้น
**ยอดเงินบัญชีสหกรณจะลดลงและเงินในบัญชีกรุงไทยจะเพิ่มขึ้น**
คาธรรมเนียม 8 บาท / ครั้ง โดยหักจากบัญชีออมทรัพยATM ของสหกรณ**
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download now!

**สําหรับสมาชิกที่ยังไมไดทําการผูกบัญชีกับสหกรณ**
ทานสามารถผูกบัญชีสหกรณ เขากับบัญชีกรุงไทย
งาย... งาย... ผูกบัญชีไดฟรี!!
ถอนเงินจากบัญชีสหกรณ ไดทุกที่ผาน App Spktcoop
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การประชุุมปรัับโครงสร้้างหนี้้� โครงการหมดหนี้้�เร็็วไวเพื่่�อครููไทยทั้้�งแผ่่นดิิน
การประชุุมคณะกรรมการติิดตามปััญหาหนี้้�ค้้างชำระและปรัับโครงสร้้างหนี้้� ในวัันที่่�
15 กุุมภาพัันธ์์ 2565 นำโดยนายวรพจน์์ สิิงหราช ประธานกรรมการสหกรณ์์ ฯ รวมถึึงคณะ
กรรมการเข้้าร่่วมประชุุม ดัังนี้้� นายธีีรพล โพธิ์์�เมืือง นายเอกพจน์์ กัันภััย นายไพทููร จัันตะเภา
นางสาวศศิิวิิมล อั๋๋�งสกุุล นายสงวนสิิทธิ์์� สััตยานนท์์ นางสาวกานต์์รวีี รัักซ้้อน นางรััชดาวััลย์์
ศรีีสวััสดิ์์� นายวิิชาญ กิ่่�งก้้าน นางสาวสุุนิิษา ยามีี ผู้้�จััดการสหกรณ์์ และเจ้้าหน้้าที่่� ประชุุมร่่วม
กัับสมาชิิกที่่�ลงทะเบีียนเข้้าร่่วมโครงการหมดหนี้้�เร็็วไวเพื่่�อครููไทยทั้้�งแผ่่นดิินตามลำดัับ
เจ้้าหน้้าที่่�ประสานการติิดต่่อสมาชิิกเดิินทางเข้้าร่่วมประชุุมรัับฟัังเงื่่�อนไข และยัังได้้เปิิด
โอกาสให้้สมาชิิกอธิิบายถึึงปััญหาภาระหนี้้�สิินที่่�ต้้องการเข้้าร่่วมโครงการ เพื่่�อหารืือ
และช่่วยเหลืือสมาชิิก ซึ่่�งในการประชุุมครั้้�งถััดไปจะเรีียนเชิิญผู้้�ที่่�สมััครเข้้าร่่วม
โครงการตามลำดัับมารัับทราบเงื่่�อนไขต่่อไป

สหกรณ์์ให้้การต้้อนรัับคณะกรรมการ สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครูู
หนองคาย จำกััด
นายวรพจน์์ สิิงหราช ประธานกรรมการดำเนิินการ พร้้อมด้้วยคณะกรรมการ และผู้้�จััดการ
สหกรณ์์ ให้้การต้้อนรัับคณะกรรมการสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููหนองคาย เข้้าศึึกษาดููงานโครงการ
แก้้ปััญหาหนี้้�สิินครููและบุุคลากรทางการศึึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึึกษาธิิการ เพื่่�อแก้้ไข
ปััญหาหนี้้�สิินครูู โดยใช้้สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููต้้นแบบเป็็นฐาน เมื่่�อวัันศุุกร์์ที่่� 4 มีีนาคม 2565 เวลา
16.00 น. ณ ห้้องประชุุมชั้้�น 4 สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ จำกััด

ประชุุมคณะกรรมการแก้้ไขปััญหาหนี้้�สิินครููและบุุคลากรทางการศึึกษาระดัับจัังหวััด
เมื่่�อวัันพุุธที่่� 9 มีีนาคม พ.ศ. 2565 นายวรพจน์์ สิิงหราช ประธานกรรมการสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครูู
สมุุทรปราการ จำกััด ได้้เข้้าร่่วมหารืือแนวทางการแก้้ไขปััญหาหนี้้�สิินบุุคลากรทางการศึึกษาระดัับ
จัังหวััดร่่วมกัับคณะทำงานท่่านอื่่�น ๆ ที่่�ได้้เข้้าร่่วม ณ ห้้องประชุุมราชวััลลภ ชั้้�น 2 อาคารราชวััลลภ
กระทรวงศึึกษาธิิการและสำนัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา เขต 1 ทั่่�วประเทศ ผ่่านระบบ Conference
ZOOM Meeting

ประกาศปรัับเปลี่่�ยนเงื่่�อนไขการจ่่ายดอกเบี้้�ยเงิินฝาก
มีีผลบังั คัับใช้้ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565 เป็็นต้้นไป โดยการจ่่ายดอกเบี้้�ยทุุกสิ้้น� เดืือนพฤศจิิกายนสิ้้น� ปีีบัญ
ั ชีีสหกรณ์์
ที่

ประเภทเงินฝาก

1 บัญชีออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 1
2 บัญชีออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 2 , เกษียณเปยมสุข 3
3 บัญชีชวนนองออมทรัพย

สถานะ
การรับฝาก

อัตราดอกเบี้ย



3.75%



(ปดรับการเปดบัญชีใหม)

3.50%
3.50%

หมายเหตุ

(ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจายดอกเบี้ย)
ทบตนทุก 12 เดือน
ทบตนทุก 12 เดือน
ทบตนทุก 12 เดือน
โครงการกอนวันที่ 1 ก.พ.65 ฝาก-ถอนไดตามปกติ

สหกรณ์์ ม อบเงิิ น สวัั ส ดิิ ก ารถึึ ง แก่่ ก รรมให้้ แ ก่่ ส มาชิิ ก
สหกรณ์์ขอแสดงความไว้้อาลััยแด่่ผู้้�ล่่วงลัับ นายบุุญช่่วย
ทองพวงเงิิน คณะกรรมการสหกรณ์์เข้้าร่่วมงานสวดอภิิธรรม
เมื่่�อวัันที่่� 10 กุุมภาพัันธ์์ 2565 นำโดย นายวรพจน์์ สิิงหราช
ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสหกรณ์์ มอบสวััสดิิการ
ถึึงแก่่กรรม จำนวน 460,000 บาท และค่่าปลงศพ จำนวน
13,000 บาท
พร้้อมด้้วยคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิิจสงเคราะห์์
มอบเงิินฌาปนกิิจสงเคราะห์์สหกรณ์์ จำนวน 217,217 บาท
แก่่ครอบครััวทองพวงเงิิน ณ วััดสุุคัันธาวาส อำเภอบางบ่่อ
จัังหวััดสมุุทรปราการ

ประชุุ ม ใหญ่่ ส ามัั ญ ประจำปีี 2563 - 2564

สมาคมฌาปนกิิ จ สงเคราะห์์
สหกรณ์์ อ อมทรัั พ ย์์ ค รูู
สมุุ ท รปราการ จำกัั ด
จำนวนสมาชิิก
สมาชิิกสามััญ จำนวน 2,313 ราย
สมาชิิกสมทบ จำนวน 75 ราย
รวม		
จำนวน 2,388 ราย

สมาคมฌาปนกิิ จ สงเคราะห์์ ส หกรณ์์ อ อมทรัั พ ย์์ ค รููสมุุ ท รปราการ จำกัั ด
กำหนดวัันประชุุม วัันศุุกร์์ที่่� 22 เมษายน 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงเรีียนบางพลีี
ราษฎร์์บำรุุง (ลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุมได้้ที่่�ช่่องทางออนไลน์์หรืือเอกสารที่่�สหกรณ์์กำหนด
จะประกาศให้้รัับทราบช่่องทางเว็็บไซต์์ www.Spktcoop.com)

ข่่าวประชาสััมพัันธ์์
เปิิดรัับสมััครสมาชิิกสามััญและสมทบ
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน 2565 ถึึงวัันที่่�
30 มิิถุุนายน 2565 อายุุ 20 - 70 ปีี
ค่่าสมััคร
1. บริิจาคแรกแข้้า จำนวน 4,500 บาท
2. ค่่าสมััคร และอื่่�นๆ จำนวน 750 บาท
(ยัังไม่่รวมเงิินบริิจาคตามขั้้�นอายุุ)

คณะบรรณาธิการ 1.นายสมชาย ทองสุุทธิ์์� 2.นายวิิสููตร ยอดสุุข
3.นายสมชาย ศรีีด้้วง 4.นางมยุุรีีย์์ คนเจน
5.ดร.สุุชาติิ ใจสถาน 6.นายกฤษดา ทิิพย์์วััฒน์์ 7.นายสายััณห์์ เรืือนเรืือง	 8.นางวิิลาวรรณ ตัันรััตนะ
10.น.ส.วรรณผกานต์์ บุุบผาสุุวรรณ์์
11.น.ส.เพ็็ญนภา ทุุมมีี
ติิ ดต่ ่ อ เรา 023842493 - 4 , 027563995 , 022880904 ต่่ อ การเงิิ น 10,11,12 สิิ นเชื่่� อ /กู้้� 15,16,17,14
นิิติิกร 23,24 สวััสดิิการ/ลาออก 27 ฌาปนกิิจ 28 งานเรีียกเก็็บ 25,26 ธุุรการ 21,22 ประชาสััมพัันธ์์ 31,32
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ส มุ ท รปราการ จ� ำ กั ด (ส� ำ นั ก งานใหญ่ ) เลขที่ 23 / 17-20 ถนนสุ ขุ ม วิ ท ต� ำ บลปากน�้ำ
อำเภอเมืื อ งสมุุ ท รปราการ จัั ง หวัั ด สมุุ ท รปราการ 10270 โทรสาร 02 384 2495 หรืื อ โทรสารอื่่� น ๆ ต่่ อ 13
	ศู น ย์ บ ริ ก ารสหกรณ์ โครงการบิ ส ซิ เ นสทาว์ น แอดซิ ตี้ พ าร์ ค เลขที่ 382/42 หมู ่ ที่ 1 ต� ำ บลบางเสาธง อ� ำ เภอบางเสาธง
จัั ง หวัั ด สมุุ ท รปราการ 10540 โทรศัั พ ท์์ : 02 050 4360 โทรสาร : 02 050 4361 มืื อ ถืื อ : 086 376 4514

กรุุณาส่่ง			

ชื่่�อที่่�อยู่่�ผู้้�รัับ

spktc10270@hotmail.com

ช�ำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตพิเศษที่ 63/2561
ที่ท�ำการไปรษณีย์สมุทรปราการ

โอนเงิินฝาก ชำระหนี้้� หุ้้�น เงิินต้้น เลขบััญชีี 2191069320
ชื่่อ� บััญชีีสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ (สาขาปากน้้ำ)

