มุ่่ง� ผลสััมฤทธิ์์�ของงาน บริิหารโปร่่งใส ใส่่ใจสมาชิิก ปีีที่่� 21 ฉบัับที่่� 3 ประจำำ�เดืือนมีีนาคม
จำนวนสมาชิิก
ณ วัันสิ้้�นเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565
สมาชิิกต้้นเดืือน ม.ค. 65
9,582 คน
เข้้าใหม่่
80 คน
สมาชิิกลาออก
62 คน
ขาดสมาชิิกภาพ
10 คน
รวมปลายเดืือน ก.พ. 65
9,590 คน
สมาชิิกสมทบ 		
287 คน
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2565
ฐานะทางการเงิิน
ณ วัันสิ้้�นเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565
3,322,245,031.64 บาท
ทุุนเรืือนหุ้้�น
359,602,243.87 บาท
ทุุนสำรอง
เงิินกู้้�ยืืมจาก
ไม่่มีี
สถาบัันการเงิิน
บาท
101,601,595.48 บาท
รายได้้
47,812,781.85 บาท
รายจ่่าย
กำไรสุุทธิิโดยประมาณ 53,788,813.63 บาท
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 28 กุุ ม ภาพัั น ธ์์ 2565
สมาคมฌาปนกิิจสงเคราะห์์
สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ จำกััด
จำนวนสมาชิิก
สมาชิิกสามััญ จำนวน 2,312 ราย
สมาชิิกสมทบ จำนวน 75 ราย
รวม		
จำนวน 2,387 ราย
ขอแสดงความไว้้อาลััย นางประเทืือง มาเอี่่�ยม
สำหรัับสมาชิิกผู้้�ถึึงแก่่กรรม
สหกรณ์์จะเรีียกเก็็บเงิินศพละ 100 บาท
ในเดืือนเมษายน 2565
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 25 มีี.ค. 65

ติิดต่่อเรา

สารจากประธานกรรมการสหกรณ์์

เรีียน พี่่�น้้องสมาชิิก สอ.สป.ทุุกท่่าน
สมาชิิกท่่านใดที่่ย้� า้ ยไปปฏิิบัติั หิ น้้าที่่น� อกจัังหวััดสมุุทรปราการ และมีีความ
ประสงค์์ที่่�จะคงเป็็นสมาชิิก สอ.สป. เหมืือนเดิิม เพื่่�อใช้้สิิทธิ์์�
ในการกู้้� ค้้ำ และสวััสดิิการต่่างๆเหมืือนเดิิม ขอให้้ท่่าน
แจ้้งรายละเอีียดให้้ สอ.สป.ทราบเพื่่�อ สอ.สป.จะได้้
ทำหนัังสืือไปยัังเขตปลายทางของท่่าน ดัังนี้้�
1.ชื่่�อ....สกุุล.....
2.โรงเรีียน..........
3.สัังกััด.....(สพป./สพม./ศธจ.หรืือ อื่่�นๆ)
เพื่่�อ สอ.สป. ได้้ทำหนัังสือื ไปถึึง ผอ.สพท.ปลายทาง
หรืือหััวหน้้าส่่วนราชการอื่่�นๆดัังกล่่าวในการ
ขอความอนุุเคราะห์์ในการหัักเงิินผ่่านต้้นสัังกััด
และนำส่่ง สอ.สป.ทุุกสิ้้�นเดืือนต่่อไป
นายวรพจน์์ สิิงหราช

ประธานกรรมการสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครูู
สมุุทรปราการ จำกััด

สหกรณ์์ ม อบเงิิ น สวัั ส ดิิ ก ารถึึ ง แก่่ ก รรมให้้ แ ก่่ ส มาชิิ ก
สหกรณ์์ขอแสดงความไว้้อาลััย
แด่่ผู้้�ล่่วงลัับ นายสุุดตา แพงทรััพย์์
โดยนายสมพงษ์์ หงษา ประธานกรรมการ
ฝ่่ายวิิชาการและระเบีียบ ได้้เป็็นตััวแทน
เข้้าร่่วมงานสวดอภิิธรรมศพ
เมื่่�อวัันที่่� 21 มีีนาคม 2565 และมอบสวััสดิิการถึึงแก่่กรรม อายุุการเป็็นสมาชิิก 27 ปีี
6 เดืือน จำนวน 310,000 บาท ค่่าปลงศพจำนวน 13,000 บาท แก่่ครอบครััวแพงทรััพย์์
ณ วััดด่่านสำโรง จัังหวััดสมุุทรปราการ

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)

ระเบีียบการกู้้�

สวััสดิิการสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ จำกััด จำนวน 10 ประเภท
1.สวััสดิิการประสบอุุบััติิเหตุุแก่่สมาชิิก
1.1. กรณีีถึึงแก่่กรรมด้้วยอุุบััติิเหตุุ

สหกรณ์์มอบเงิินจำนวน 100,000 บาท

ยื่่�นภายใน 180 วััน นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ประสบอุุบััติิเหตุุหรืือสููญเสีียอวััยวะ

1.2. กรณีีสููญเสีียอวััยวะ

เอกสารหลัักฐาน
1. แบบคำขอรัับเงิินสวััสดิิการตามที่่�สหกรณ์์กำหนด
2. ใบรัับรองแพทย์์หรืือสำเนาใบมรณะบััตร
3. สำเนาหนัังสืือรัับรองการตาย
4. สำเนาบััตรประชาชน
5. สำเนาทะเบีียนบ้้านของผู้้�มีีสิิทธิ์์�รัับเงิินสวััสดิิการ

1. มืือสองข้้างตั้้�งแต่่ข้้อมืือ หรืือเท้้าสองข้้างตั้้�งแต่่ข้้อเท้้า หรืือสููญเสีียสายตาสองข้้าง จ่่ายไม่่เกิิน 100,000 บาท
2. มืือหนึ่่�งข้้างตั้้�งแต่่ข้้อมืือ และเท้้าหนึ่่�งข้้างตั้้�งแต่่ข้้อเท้้า 			
จ่่ายไม่่เกิิน 100,000 บาท
3. มืือหนึ่่�งข้้างตั้้�งแต่่ข้้อมืือ และสููญเสีียสายตาหนึ่่�งข้้าง 			
จ่่ายไม่่เกิิน 100,000 บาท
4. เท้้าหนึ่่�งข้้างตั้้�งแต่่ข้้อเท้้า และสููญเสีียสายตาหนึ่่�งข้้าง 			
จ่่ายไม่่เกิิน 100,000 บาท
5. มืือหนึ่่�งข้้างตั้้�งแต่่ข้้อมืือ 						
จ่่ายไม่่เกิิน 50,000 บาท
6. เท้้าหนึ่่�งข้้างตั้้�งแต่่ข้้อเท้้า 						
จ่่ายไม่่เกิิน 50,000 บาท
7. สููญเสีียสายตาหนึ่่�งข้้าง 							
จ่่ายไม่่เกิิน 50,000 บาท
				
ให้้มีีสิิทธิ์์�ได้้รัับเงิินสููงสุุดเพีียงข้้อเดีียวเท่่านั้้�น

1.3. กรณีีทุุพพลภาพถาวรสิ้้�นเชิิง
ทุุพพลภาพถาวรสิ้้�นเชิิง ได้้เป็็นไปติิดต่่อกัันไม่่น้้อยกว่่า 12 เดืือน นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ประสบอุุบััติิเหตุุ ให้้มีีสิิทธิ์์�ได้้รัับเงิิน 100,000 บาท
(สิิทธิ์์�ในการขอรัับเงิินอัันเนื่่�องจากประสบอุุบััติิเหตุุในคราวเดีียวกัันนั้้�น ให้้มีีสิิทธิ์์�ได้้รัับเงิินรวมกัันแล้้วไม่่เกิิน 100,000 บาท)
กรณีีที่่�ไม่่ได้้ตั้้�งผู้้�รัับโอนประโยชน์์ไว้้ จะจ่่ายให้้แก่่บุุคคลที่่�ได้้นำหลัักฐานมาแสดงให้้เป็็นที่่�พอใจแก่่คณะกรรมการดำเนิินการ
ว่่าเป็็นทายาทผู้้�มีีสิิทธิ์์�ได้้รัับเงิินสวััสดิิการ และหากมีีหนี้้�สิินค้้างชำระอยู่่�กัับสหกรณ์์ ต้้องหัักชำระหนี้้�ของสมาชิิกที่่�ค้้างชำระ
อยู่่�ทั้้�งหมดก่่อน

2.สวััสดิิการช่่วยเหลืือสมาชิิกเจ็็บป่่วยที่่�ไม่่สามารถช่่วยเหลืือตนเองได้้
เอกสารหลัักฐาน
1. แบบคำขอรัับเงิินสวััสดิิการตามที่่�สหกรณ์์กำหนด
2. สำเนาบััตรประจำตััวของสมาชิิกผู้้�เจ็็บป่่วย
3. สำเนาทะเบีียนบ้้านของสมาชิิกผู้้�เจ็็บป่่วย
4. หนัังสืือรัับรองความพิิการจากแพทย์์
5. สำเนาสมุุดบััญชีีเงิินฝากออมทรััพย์์ของสมาชิิกผู้้�เจ็็บป่่วย

3.สวััสดิิการรัับขวััญทายาทใหม่่

สหกรณ์์จ่่าย 1,000 บาทต่่อเดืือน

มีี 3 กรณีี ดัังนี้้�
1.พิิการทางการมองเห็็น
2.พิิการทางการเคลื่่�อนไหว เช่่น อััมพฤกษ์์ อััมพาต
3.พิิการทางด้้านจิิตใจเป็็นผลบกพร่่องทางจิิตใจ หรืือสมอง

เอกสารหลัักฐาน
1. แบบคำขอรัับเงิินสวััสดิิการตามที่่�สหกรณ์์กำหนด
สหกรณ์์จ่่ายครั้้�งละ 1,000 บาท ยื่่�นคำขอภายใน 1 ปีี
2. สำเนาทะเบีียนทะเบีียนสมรส
นัับจากวัันที่่�มีีสิิทธิ์์� (หากมีีบุุตรคนต่่อมา ยัังสามารถขอรัับสิิทธิ์์�ได้้) 3. สำเนาบััตรประชาชนของสมาชิิกผู้้�ขอรัับเงิินสวััสดิิการ
4. สำเนาสููติิบััตร

4.สวััสดิิการทุุนส่่งเสริิมการศึึกษาบุุตร
1. อนุุบาล – ประถมศึึกษา 			
สนัับสนุุนปีีละ 1,500 บาท
ยื่่�นคำขอไม่่เกิิน
2. มััธยมศึึกษาตอนต้้น – มััธยมศึึกษาตอนปลาย หรืือ ปวช. สนัับสนุุนปีีละ 2,000 บาท
วัันที่่� 15 พฤศจิิกายน ของทุุกปีี
3. ปวส. – ปริิญญาตรีี					
สนัับสนุุนปีีละ 2,500 บาท
หากพ้้นกำหนดถืือว่่าสละสิิทธิ์์�
เอกสารหลัักฐาน
1) แบบคำขอรัับเงิินสวััสดิิการตามที่่�สหกรณ์์กำหนด
2) ใบรัับรองการเป็็นนัักเรีียน/นัักศึึกษา หรืือใบแสดงผลการเรีียน หรืือสำเนาใบเสร็็จรัับเงิินค่่าลงทะเบีียนเรีียนของสถานศึึกษา
3) สำเนาทะเบีียนบ้้านของบุุตรสมาชิิก
หมายเหตุุ : กรณีีมีีบุุตรมากกว่่า 1 คน มีีสิิทธิ์์�ขอรัับได้้เพีียง 1 ทุุนเท่่านั้้�น

5.สวััสดิิการสำหรัับสมาชิิกไม่่มีีบุุตร หรืือเป็็นโสด
ยื่่�นคำขอไม่่เกิิน
วัันที่่� 15 พฤศจิิกายน ของทุุกปีี
หากพ้้นกำหนดถืือว่่าสละสิิทธิ์์�

เอกสารหลัักฐาน
1. แบบคำขอรัับเงิินสวััสดิิการตามที่่�สหกรณ์์กำหนด 3. สำเนาบััตรประชาชน
2. สำเนาบััตรประชาชนของคู่่�สมรส		
4. สำเนาทะเบีียนสมรส
สมาชิิกที่่�สมรสแล้้ว และไม่่มีีบุุตร หรืือ สมาชิิกที่่�เป็็นโสด
ต้้องมีีอายุุตััว 50 ปีีขึ้้�นไป และมีีอายุุการเป็็นสมาชิิก
ไม่่น้้อยกว่่า 10 ปีี ดัังนี้้�

- คู่่�สมรสที่่�เป็็นสมาชิิกทั้้�งสามีีและภรรยา ได้้รัับรายละ 3,000 บาท
- คู่่�สมรสที่่�เป็็นสมาชิิกฝ่่ายเดีียว ได้้รัับ 3,000 บาท
- สมาชิิกที่่�เป็็นโสด ได้้รัับ 3,000 บาท

หมายเหตุุ : มีีสิิทธิ์์�รัับสวััสดิิการเพีียงครั้้�งเดีียว และไม่่มีีสิิทธิ์์�รัับทุุนส่่งเสริิมการศึึกษาบุุตร

6.สวััสดิิการช่่วยเหลืือสมาชิิกที่่�ประสบภััย
ประสบเหตุุจากภััยธรรมชาติิ อััคคีีภััย หรืืออุุบััติิภััยอื่่�นๆ
ระหว่่างการปฏิิบััติิหน้้าที่่� สหกรณ์์ช่่วยเหลืือครั้้�งละ

ไม่่เกิิน 50,000 บาท

ต้้องแจ้้งให้้สหกรณ์์ทราบ ภายใน 15 วััน
หลัังเกิิดเหตุุประสบภััย

หลัักเกณฑ์์การขอรัับสวััสดิิการ
1. สมาชิิกผู้้�นั้้�นต้้องมีีรายชื่่�อในทะเบีียนบ้้าน
2. บ้้านที่่�อยู่่�นั้้�น ต้้องมีีระยะทางที่่�เดิินทาง ไป – กลัับ เป็็นประจำ
3. ต้้องมีีหนัังสืือรัับรองของทางราชการ ว่่าบ้้านนั้้�นประสบภััยจริิง

เอกสารหลัักฐาน
1. บัันทึึกข้้อความตามแบบราชการ
2. ภาพถ่่ายประกอบการพิิจารณา
3. สำเนาหนัังสืือรัับรองของทางราชการว่่าประสบภััย
4. สำเนาบััตรประจำตััวประชาชน และสำเนาทะเบีียนบ้้านของผู้้�ขอรัับเงิินสวััสดิิการ

7.สวััสดิิการช่่วยเหลืืองานศพ บิิดา มารดา คู่่�สมรส และบุุตรสมาชิิก
สหกรณ์์จะจ่่ายเงิินสวััสดิิการช่่วยเหลืืองานศพ บิิดา มารดา ผู้้�ให้้กำเนิิดของสมาชิิก คู่่�สมรสที่่�ถููกต้้องตามกฎหมาย และบุุตรที่่�ยััง
ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ซึ่่�งไม่่รวมถึึงบุุตรบุุญธรรม ศพละ 3,000 บาท ถ้้าสมาชิิกของสหกรณ์์ที่่�จะขอรัับสวััสดิิการนี้้�มีีมากกว่่า 1 คน ให้้มีีสิิทธิ์์�
ขอรัับสวััสดิิการนี้้�เพีียงคนเดีียว ยื่่�นคำขอ ภายใน 90 วััน นัับจากวัันที่่�บิิดา มารดา คู่่�สมรสและบุุตร ของสมาชิิกถึึงแก่่กรรม
เอกสารหลัักฐาน
1. แบบคำขอรัับเงิินสวััสดิิการตามที่่�สหกรณ์์กำหนด
2. สำเนาบััตรประชาชน และทะเบีียนบ้้านสมาชิิกผู้้�ยื่่�นคำขอ 		
3. สำเนาบััตรประชาชน และทะเบีียนบ้้านผู้้�เสีียชีีวิิต (ปั๊๊�มแจ้้งตาย)

4. สำเนาใบมรณะบััตร
5. สำเนาทะเบีียนสมรส

8.สวััสดิิการรัักษาพยาบาล
สหกรณ์์จ่่ายครั้้�งละ 1,000 บาท ปีีละไม่่เกิิน 2 ครั้้�ง ยื่่�นคำขอภายใน 1 ปีี นัับจากวัันที่่�เข้้ารัับการรัักษาพยาบาลเป็็นผู้้�ป่่วยใน
เอกสารหลัักฐาน
1. แบบคำขอรัับเงิินสวััสดิิการตามที่่�สหกรณ์์กำหนด
2. สำเนาบััตรประชาชน
3. สำเนาหลัักฐานจากสถานพยาบาลที่่�แสดงว่่าเข้้ารัับการรัักษาเป็็นผู้้�ป่่วยใน

9.สวััสดิิการสำหรัับสมาชิิกเกษีียณอายุุ
การคำนวณเงิินสวััสดิิการเกษีียณอายุุ นัับจำนวนปีีที่่�เป็็นสมาชิิกจนถึึงวัันเกษีียณอายุุคููณด้้วย 800 บาท เศษ 6 เดืือนขึ้้�นไปให้้นัับเป็็น
1 ปีี ทั้้�งนี้้� การจ่่ายเงิินตามสวััสดิิการนี้้� ไม่่รวมถึึงกรณีีถููกไล่่ออกหรืือถููกให้้ออกจากราชการหรืืองานประจำ
เอกสารหลัักฐาน
1. คำร้้องขอรัับสวััสดิิการตามแบบที่่�สหกรณ์์กำหนด
2. สำเนาบััตรประจำตััวประชาชน หรืือสำเนาบััตรข้้าราชการของสมาชิิกผู้้�ขอรัับสวััสดิิการ
3. สำเนาคำสั่่�งเกษีียณอายุุ หรืือหนัังสืือรัับรองจากผู้้�รัับใบอนุุญาต

10.สวััสดิิการสมาชิิกถึึงแก่่กรรม
10.1. สวััสดิิการค่่าปลงศพ รายละ 10,000 บาท โดยไม่่มีีการหัักหนี้้�สิินที่่�ผููกพัันกัับสหกรณ์์ และให้้สหกรณ์์ร่่วมเป็็นเจ้้าภาพสวด
พระอภิิธรรมศพ จำนวน 3,000 บาท โดยประธานกรรมการ หรืือบุุคคลที่่�
ได้้รัับมอบหมายให้้ไปร่่วมงาน
10.2. สมาชิิกสหกรณ์์ ให้้ได้้รัับสวััสดิิการสมาชิิกถึึงแก่่กรรมโดยพิิจารณาระยะเวลาการเป็็นสมาชิิกต่่อเนื่่�องตามหลัักเกณฑ์์ ดัังนี้้�

เงื่่�อนไขข้้อที่่� 6 ตััวอย่่างเช่่น เป็็นสมาชิิกสหกรณ์์ 27 ปีี รัับสวััสดิิการ [300,000 + (5,000 X 2)] = 310,000 บาท
หมายเหตุุ : กรณีีสมาชิิกถึึงแก่่กรรมและยัังมีีหนี้้�สิินผููกพัันกัับสหกรณ์์ ให้้สหกรณ์์หัักสวััสดิิการนี้้� ชำระหนี้้�สิินที่่�ผููกพัันให้้หมดสิ้้�นก่่อน
เอกสารหลัักฐาน
1. สำเนาใบมรณบััตร 2. สำเนาทะเบีียนบ้้านทายาทผู้้�ขอรัับเงิินสวััสดิิการ 3. สำเนาบััตรประจำตััวประชาชน หรืือสำเนาบััตร
ข้้าราชการของสมาชิิกผู้้�ถึึงแก่่กรรม 4. สำเนาบััตรประจำตััวประชาชน หรืือสำเนาบััตรข้้าราชการของทายาทผู้้�ขอรัับเงิินสวััสดิิการ

อย่่าลืืม! สมาชิิกทุุกท่่าน
ทำพิินััยกรรมให้้ผู้้�รัับ
ผลประโยชน์์นะคะ

เอกสารหลัักฐาน
1. เอกสารพิินััยกรรมตามแบบฟอร์์มสหกรณ์์
2. สำเนาบััตรประชาชน
3. สำเนาบััตรประชาชนของผู้้�รัับผลประโยชน์์ (กรณีีเขีียนอัักษรระบุุชื่่�อไม่่ชััดเจน)
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1
สมาชิิกที่่�ย้้ายหน่่วยงานต้้นสัังกััดหรืือบรรจุุราชการในหน่่วยงานใหม่่
กรณีีหน่่วยงานต้้นสัังกััดไม่่หัักส่่งเงิินให้้
สหกรณ์์ สมาชิิกสามารถทำเอกสารขอหััก
ผ่่านบััญชีีกรุุงไทยอััตโนมััติิกัับสหกรณ์์
ได้้ทัันทีี
1. แบบคำขอหัักผ่่านบััญชีีอััตโนมััติิ
2. สำเนาบััตรประจำตััวประชาชน
หรืือบััตรข้้าราชการ
3. สำเนาหน้้าบััญชีีกรุุงไทย (บััญชีีเงิินเดืือน)

เอกสารที่่�ต้้องส่่งแจ้้ง เพื่่�อให้้สหกรณ์์ส่่งยอดเรีียกเก็็บไปยัังหน่่วยงานต้้นสัังกััดใหม่่
ของท่่าน ระหว่่างรอหน่่วยงานต้้นสัังกััดหัักชำระให้้สหกรณ์์
1. คำสั่่�งแต่่งตั้้�งบรรจุุหรืือคำสั่่�งย้้ายหรืือบััตรข้้าราชการ (ส่่งทางออนไลน์์ได้้)
2. บัันทึึกข้้อความแจ้้งย้้าย (กรณีีไม่่ใช่่ข้้าราชการ) แนบสำเนาบััตรประชาชน
3. คำขอหัักผ่่านต้้นสัังกััด (ยื่่�นฉบัับจริิงให้้แก่่สหกรณ์์และต้้นสัังกััดใหม่่)
เอกสารหัักผ่่านบััญชีีต้้องส่่งฉบัับจริิงทางไปรษณีีย์์หรืือกล่่องรัับเอกสารหน้้าสหกรณ์์
Line,Facebook ระบุุชื่่�อ เลขสมาชิิก แจ้้งจุุดประสงค์์การโอนเงิิน (แนบหลัักฐานการโอน)
เลขบััญชีี 219-1-06932-0 ธ.กรุุงไทย สาขาปากน้้ำ สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ จำกััด

มุุ ม น่่ า รู้้� การขอพระราชทานเพลิิ ง ศพ
สายด่่วน 1765
ติิดต่่องานประสานรัับพระราชทานเพลิิง กลุ่่�มพิิธีีการศพที่่�ได้้รัับพระราชทาน
ติิดต่่อ 02 3826172 , 065 5256337 หรืือสแกนเข้้าร่่วมกลุ่่�มงานเจ้้าหน้้าที่่� และเว็็บไซต์์
สำนัักงานเพื่่�อรัับข้้อมููลจััดเตรีียมเอกสารการยื่่�นขอใช้้สิิทธิ์์� ก่่อนเวลา 15.00 น. ของทุุกวััน
ทำการไม่่เว้้นวัันหยุุดราชการ อาคารศููนย์์เบญจบููรพาสุุวรรณภููมิิ ถนนสุุขุุมวิิท ต.บางปููใหม่่
อ.เมืือง จ.สมุุทรปราการ 10280

การอบรมให้้ ค วามรู้้�การป้้ อ งกัั น และปราบปรามการฟอกเงิิ น
การอบรมให้้ความรู้้�แก่่คณะกรรมการ และเจ้้าหน้้าที่่� โดย นายวรพจน์์ สิิงหราช
ประธานกรรมการสหกรณ์์ กล่่าวต้้อนรัับคณะเจ้้าหน้้าที่่�จากสำนัักงานป้้องกัันและปราบ
ปรามการฟอกเงิิน ซึ่่�งได้้ให้้เกีียรติิเดิินทางมาเป็็นวิิทยากรในการบรรยายเพื่่�อการบริิหาร
จััดการสหกรณ์์ให้้มีีความมั่่�นคงและโปร่่งใส ในวัันที่่� 23 มีีนาคม 2565 เวลา 09.00 –
16.00 น. ณ ห้้องประชุุม ชั้้�น 4 สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ จำกััด

คณะบรรณาธิการ 1.นายสมชาย ทองสุุทธิ์์� 2.นายวิิสููตร ยอดสุุข
3.นางวิิลาวรรณ ตัันรััตนะ 4.นางมยุุรีีย์์ คนเจน
5.ดร.สุุชาติิ ใจสถาน 6.นายกฤษดา ทิิพย์์วััฒน์์ 7.นายสายััณห์์ เรืือนเรืือง	 8.นายสมชาย ศรีีด้้วง
9.นายธวััช พุุฒดีี
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
ชื่่�อบััญชีีสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ (สาขาปากน้้ำ)

