
จำนวนสมาชิิกสมาชิิกสหกรณ์์

ติิดติ่อเรา

มุ่ ่�งผลสัมัุ่ฤทธ์ิ์�ของงาน  บริห์าริโปริ�งใสั  ใสั�ใจสัมุ่าช์ิก ปีที� 21 ฉบบัที� 8 ปริะจำาเดืือนส์ังหาคมุ่ 

เวลาทำการ จัันทร์ - ศุุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
มืือถืือ : 094 4812660 (สวัสดิิการ/ลาออก/โอนย้้าย้) 
มืือถืือ : 086 3764712 (การเงิิน) มืือถืือ : 087 6810220 (สินเชื่ื�อ)
มืือถืือ : 086 3764514 (ศุูนย้์บริการสาขาบางิพลี)  

ฐานะทางการเงิน 
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 

 สมืาชื่ิกต้้นเดิือน ก.ค. 65 
 เข้าใหมื่                              
 สมืาชื่ิกลาออก                        
 ขาดิสมืาชื่ิกภาพ                           
 รวมืปลาย้เดิือน ก.ค. 65   
 สมืาชื่ิกสมืทบ          
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เงิินกู้ย้ืมืจัาก
สถืาบันการเงิิน
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กำไรสทุธิโิดิย้ประมืาณ
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3,361,194,342.91 
359,602,243.87 

              ไมื่มืี                             
278,574,385.70   
107,181,142.98 
171,393,242.72

ระเบีียบีการก้�

สมาคมฌาปนกิิจสงเคราะห์์
สห์กิรณ์์ออมทรพัย์์ครสูมทุรปรากิาร จำกิดั

   จำนวนสมาชิิกิสมาคมฯ
ข้้อมูล ณ์ วันท่� 23 สิงห์าคม 2565

สมาชิิกิสามัญ    จำนวน  2,343  ราย์ 
   สมาชิิกิสมทบ    จำนวน      89  ราย์ 
   รวม      จำนวน  2,432  ราย์ 

ข้อแสดงความไว้อาลัย์แด่นาย์วิภููษิิต  บัวห์งษิ์
สมาคมฯ จะเร่ย์กิเกิ็บเงินสงเคราะห์์ฯ

จำนวน 100 บาท ในเดือนกัินย์าย์น 2565 ประธิานกรรมืการสหกรณ์ออมืทรัพย้์ครู
สมืุทรปราการ จัำกัดิ

(นาย์วรพจน์ สิงห์ราชิ)

เนื�องิในโอกาสวันเฉลิมืพระชื่นมืพรรษา 90 พรรษา สมืเด็ิจัพระนางิเจ้ัาสริกิติ้ิ� 

พระบรมืราชิื่นีนาถื พระบรมืราชื่ชื่นนีพนัปีหลวงิ วันที� 12 สิงิหาคมื 2565 

ขอถืวาย้พระพรชื่ยั้มืงิคล เนื�องิในโอกาสมืหามืงิคลวนัเฉลมิืพระชื่นมืพรรษา 

90 พรรษา ขอพระองิค์ทรงิพระเจัริญ

สารจากิประธานกิรรมกิารสารจากิประธานกิรรมกิาร



 เกษีย้ณอายุ้  หมืาย้ถืึงิ  เกษีย้ณอายุ้ต้ามืปกต้ิครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือเกษีย้ณอายุ้ต้ามืโครงิการเกษีย้ณอายุ้ราชื่การ 

ก่อนกำหนดิ หรือลาออกจัากราชื่การหรืองิานประจัำ ซึึ่�งิมีือายุ้การทำงิานไมื่ต่้�ากว่า 25 ปี หรือมีือายุ้ต้ัวไมื่ต่้�ากว่า 55 ปีบริบูรณ์ 

การคำนวณเงิินสวัสดิิการเกษีย้ณอายุ้ ให้นับจัำนวนปีที�เป็นสมืาชื่ิกจันถึืงิวันเกษีย้ณคูณดิ้วย้  800 บาท การนับจัำนวนปีให้นับต้่อเนื�องิ

ในคราวเดีิย้วกัน และนับต้ามืปีบัญชีื่สหกรณ์ การนับเวลา 12 เดิือน เป็น 1 ปี เศุษ 6 เดิือนขึ�นไปให้นับเป็น 1 ปี ทั�งินี� การจั่าย้เงิินต้ามื

สวัสดิิการนี� ไมื่รวมืถืึงิกรณีถูืกไล่ออกหรือถืูกให้ออกจัากราชื่การหรืองิานประจัำ 

   สวััสดิิการสำหรับสมาชิิกเกษีียณอายุ

เมื�อ.....เข้้าสู่วัย์เกิษิ่ย์ณ์
จัะไดิ้รับประโย้ชื่น์อะไรจัากสหกรณ์ฯบ้างิ

• โครงกิารรบัเงนิฝากิบญัชิโ่ครงกิารเตรย่์มพร้อมก่ิอนเกิษิ่ย์ณ์และเกิษิ่ย์ณ์เป่ �ย์มสุข้ 4

• เปิดโครงกิารรับเงินฝากิบัญชิโ่ครงกิารเตร่ย์มพร้อมกิ่อนเกิษิ่ย์ณ์และเกิษิ่ย์ณ์เป่ �ย์มสุข้4 

อัตราดอกิเบ่�ย์ 2.65 ต่อป่ (ทบต้นราย์ป่)
            จัากประชุื่มืคณะกรรมืการดิำเนินการชืุ่ดิที� 61/65  ครั�งิที� 12 เมืื�อวันที� 13 มืิถืุนาย้น 2565                                       
ไดิ้มืีมืต้ิเห็นชื่อบให้เปิดิโครงิการเต้รีย้มืพร้อมืก่อนเกษีย้ณและเกษีย้ณเปี �ย้มืสุข 4 เงิินรับฝากบัญชีื่ 
ต้ั�งิแต้่วันนี� จันถืึงิ 30 พฤศุจัิกาย้น 2565 หากย้อดิฝากครบจัำนวน 50,000,000 บาท ก่อน 30 พฤศุจัิกาย้น 2565 
(สห์กิรณ์์สงวนสิทธิ�จะไม่รับฝากิเพิ�ม ถืือเป็นกิารสิ�นสุดโครงกิารทันท่)

• กิำห์นดเงื�อนไข้ และห์ลักิเกิณ์ฑ์์ ดังน่�
  1. กำหนดิวงิเงิินรับฝากรวมืของิโครงิการไมื่เกิน 50 ล้านบาท 
  2. ระย้ะเวลาการเปิดิโครงิการ 90 วัน
  3. เงิินที�จัะนำมืาฝากเพิ�มื ต้้องิมิใชิ �การถือนเงิินจัากบัญชื่ีเงิินฝากเล่มือื�นๆ ของิสหกรณ์(โย้กเงิิน)
  4. เป็นสมืาชิื่กสหกรณ์ออมืทรัพย้์ครูสมืุทรปราการ จัำกัดิ  โดิย้มีืระย้ะเวลาการเป็นสมืาชิื่ก
      ต้่อเนื�องิตั้�งิแต้่ 10 ปีขึ�นไป
  5. สมืาชื่ิกใกล้เกษีย้ณอายุ้ต้ั�งิแต้่ 51 ปีขึ�นไป หรือเป็นสมืาชื่ิกผูู้้เกษีย้ณ
  6. เปิดิบัญชื่ีขั�นต้�ำ 1,000 บาท

รับสวัสดิกิาร (จ่าย์เมื�อสิทธิ�เกิดิ)
     
           26  ป ่  X  800  
    =  20 ,800  บาท

จำนวนป่ท่�เป็นสมาชิิกิ 
จนถืึง 

วันเกิษิ่ย์ณ์ 
25 ป่ 6 เดอืน จะปรบัเป็น 26 ป่ 

คำนวณ์สวัสดิกิารสำห์รับสมาชิิกิเกิษิ่ย์ณ์อายุ์

ฝากิไม่เกินิราย์ละ 2,000,000 บาท   (ห์นึ�งล้านบาทถ้ืวน)
ชิ่องทางกิารถือนสห์กิรณ์์ ม่ดังน่�

ใบคำขอรับสวัสดิิการระเบีย้บสวัสดิิการราย้ละเอีย้ดิเงิินฝาก
เพิ�มืเต้ิมื



   สวััสดิิการสำหรับสมาชิิกเกษีียณอายุ
โอนเงินผ่่าน  

App KTB NEXT
โอนเงินผ่่านบัตร ATM 
219-1-06932-0

ช่ิองทางกิารนำเงนิข้องท่านฝากิเข้้าในบญัชิท่่�มอ่ย์ูก่ิบัสห์กิรณ์์ 5 ช่ิองทางง่าย์ๆ ดงัน่�

โอนเงินระห์ว่างบัญชิ่

นำเงินสด 
ติดต่อเคาน์เตอร์สห์กิรณ์์ฯ

สลิปใบโอนเงิน

เตร่ย์มเงินสดตามจำนวน
ท่�ท่านต้องกิารฝากิ 

แจ้งโอนเงินฝากิ 
แกิ่สห์กิรณ์์ฯ โทรแจ้ง (งานกิารเงิน) 087-681-0220 ห์รือ

แจ้งผ่่านสื�อออนไลน์ line add : @spkt พร้อมแนบห์ลักิฐาน 
คือ รูปภูาพสลิปกิารโอน

ติดต่อเคาน์เตอร์ธนาคาร
กิรุงไทย์

สมุดบัญชิ่รูปภูาพสลิปกิารโอนเงิน

ชิ่องทางท่� 1 ชิ่องทางท่� 2 ชิ่องทางท่� 3 ชิ่องทางท่� 4 ชิ่องทางท่� 5
โอนเงินผ่่าน  

App SPKTCOOP

ชิ่องทางกิารถือนสห์กิรณ์์ ม่ดังน่�
-

ถือนเงินผ่่าน  
App SPKTCOOP

ถือนผ่่านบัตร ATM  
ธ.กิรุงไทย์ 

บัญชิ่เงินเดือนท่�ผู่กิไว้
กิับสห์กิรณ์์

ถือนห์น้าเคาน์เตอร์ แจ้งถือนทางโทรศััพท์ 
แจ้งถือน 

จำนวนไม่เกิิน  
50,000 บาท/วัน

ชิ่องทางท่� 1 ชิ่องทางท่� 2 ชิ่องทางท่� 3 ชิ่องทางท่� 4 ชิ่องทางท่� 5
แจ้งถือนทางไลน ์

แจ้งถือน 
จำนวนไม่เกิิน 

50,0000 บาท/วัน 

สมุดบัญชิ่ 
พร้อมบัตรประชิาชิน

กิรณ์่ไม่ม่เงินสด 
สห์กิรณ์์ฯจะโอนเงินเข้้า

บัญชิ่ข้องสมาชิิกิ

ทำธุรกิรรมได้ตลอด 24 ชิม. 
ค่าธรรมเน่ย์มในกิารถือน 

ครั�งละ 8 บาท ถือนได้สูงสุด 
200,000.-/วัน

โอนเงินเข้้าบัญชิ ่
ธนาคารกิรุงไทย์ข้องสมาชิิกิ

ทำธุรกิรรม 
ได้ตลอด 24 ชิม. 

ค่าธรรมเน่ย์มในกิารถือน 
ครั�งละ 8 บาท ถือนได้
สูงสุด 200,000.-/วัน

@spktc  
ต่อ11,10 0-22880904 

0-27563995 

แจ้งถือนเงินเวลา 08.30 น. - 11.00 น. 
เงินจะโอนเข้้าบชิ. 13.00 น. เป็นต้นไป 

แจ้งถือนเงินเวลา 11.01 น. - 15.00 น. 
เงินจะโอนเข้้าบชิ. 16.30 น. เป็นต้นไป 



กิรุณ์าส่ง            ชิื�อท่�อย์ู่ผู่้รับ        

1.นาย้สมืชื่าย้ ทองิสุทธิิ�       

ชิ�าระค่าบริกิารเป็นเงินเชิื�อ

ใบอนุญาตพิเศัษิท่� 63/2561

ท่�ท�ากิารไปรษิณ์่ย์์สมุทรปรากิาร

 สหกรณ์ออมืทรัพย้์ครูสมืุทรปราการ จั่ากัดิ (ส่านักงิานใหญ่) เลขที� 23 / 17-20 ถืนนสุขุมืวิท ต้่าบลปากน่�า 
อำเภอเมืืองิสมุืทรปราการ จัังิหวัดิสมืุทรปราการ 10270 โทรสาร 02 384 2495 หรือโทรสารอื�น ๆ ต้ ่อ 13
 ศูุนย้์บริการสหกรณ์ โครงิการบิสซึ่ิเนสทาว์น แอดิซิึ่ตี้�พาร์ค เลขที� 382/42 หมูื่ที� 1 ต่้าบลบางิเสาธิงิ อ่าเภอบางิเสาธิงิ 
จัังิหวัดิสมืุทรปราการ 10540 โทรศัุพท์ : 02 050 4360 โทรสาร : 02 050 4361 มืือถืือ : 086 376 4514

spktc10270@hotmail.com spktc10270@hotmail.com     

4.นางิมืยุ้รีย้์ คนเจัน      

5.ดิร.สุชื่าต้ิ ใจัสถืาน     6.นาย้กฤษดิา ทพิย์้วัฒน์  7.นาย้สาย้ัณห์ เรือนเรืองิ 

คณ์ะบรรณ์าธิกิาร 

โอนเงินฝากิ ชิำระห์น่� ห์ุ้น เงินต้น เลข้บัญชิ่ 2191069320 
ชืิ�อบญัช่ิสห์กิรณ์์ออมทรพัย์์ครูสมทุรปรากิาร (สาข้าปากิน�ำ)

ติดต่อเรา 027563995 ,022880904ติดต่อเรา 027563995 ,022880904 การเงิิน ต้่อ 10,11,12 สินเชื่ื�อ/กู้ ต้่อ 15,16,17,14  การเงิิน ต้่อ 10,11,12 สินเชื่ื�อ/กู้ ต้่อ 15,16,17,14 นิต้ิกร ต้่อ 23,24นิต้ิกร ต้่อ 23,24    
สวัสดิิการ/ลาออก ต้่อ 27 ฌาปนกิจั ต้่อ 28 งิานเรีย้กเก็บ ต้่อ 25,26 ธิุรการ ต้่อ 21,22 ประชื่าสัมืพันธิ์ ต้่อ 31สวัสดิิการ/ลาออก ต้่อ 27 ฌาปนกิจั ต้่อ 28 งิานเรีย้กเก็บ ต้่อ 25,26 ธิุรการ ต้่อ 21,22 ประชื่าสัมืพันธิ์ ต้่อ 31

2.นาย้วิสูต้ร ย้อดิสุข 3.นางิวิลาวรรณ ต้ันรัต้นะ

8.นาย้สมืชื่าย้ ศุรีดิ้วงิ  9.นาย้ธิวัชื่ พุฒดิี 

สวัสดิกิารชิ่วย์เห์ลือสมาชิิกิท่�ประสบภูัย์

    ประสบเหตุ้จัากภัย้ธิรรมืชื่าต้ิ อัคคีภัย้ หรืออุบัต้ิภัย้อื�นๆ 

ระหว่างิการปฏิิบัต้ิหน้าที� สหกรณ์ชื่่วย้เหลือครั�งิละ

ต้องแจ้งให์้สห์กิรณ์์ทราบ ภูาย์ใน 15 วัน 

ห์ลังเกิิดเห์ตุประสบภูัย์

เอกิสารห์ลักิฐาน
      1. บันทึกข้อความืต้ามืแบบราชื่การ
      2. ภาพถื่าย้ประกอบการพิจัารณา
      3. สำเนาบัต้รประจัำต้ัวประชื่าชื่น และสำเนาทะเบีย้นบ้านของิผูู้้ขอรับเงิินสวัสดิิการ

ห์ลักิเกิณ์ฑ์์กิารข้อรับสวัสดิกิาร
    1. สมืาชื่ิกผูู้้นั�นต้้องิมืีราย้ชื่ื�อในทะเบีย้นบ้าน
    2. สำเนาทะเบีย้นบ้านของิสมืาชื่ิกผูู้้ขอรับสวัสดิิการ               
    3. ภาพถื่าย้ มืีหนังิสือรับรองิของิทางิราชื่การ ว่าบ้านนั�นประสบภัย้จัริงิ

ไม่เกิิน 50,000 บาท


