
จำนวนสมาชิิกสมาชิิกสหกรณ์์

ติิดติ่อเรา

มุ่ ่�งผลสัมัุ่ฤทธ์ิ์�ของงาน  บริห์าริโปริ�งใสั  ใสั�ใจสัมุ่าช์ิก ปีที� 21 ฉบบัที� 9 ปริะจำาเดืือนกนัยายน

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 ส.ค. 65 
 เข้าใหมื่                              
 สมืาชื่ิกลาออก                        
 ขาดิสมืาชื่ิกภาพ                           
 รวมืปลาย้เดิือน ส.ค. 65   
 สมืาชื่ิกสมืทบ          
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ระเบีียบีการก้�

สมาคมฌาปนกิิจสงเคราะห์์
สห์กิรณ์์ออมทรพัย์์ครสูมทุรปรากิาร จำกิดั

   จำนวนสมาชิิกิสมาคมฯ
ข้้อมูล ณ์ วันท่� 21 กิันย์าย์น 2565

สมาชิิกิสามัญ    จำนวน  2,338  ราย์ 
   สมาชิิกิสมทบ     จำนวน      89  ราย์ 
   รวม       จำนวน  2,427  ราย์

ข้อแสดงความไว้อาลัย์แด่นาย์พรเทพ คุรุเมธากิร 
สมาคมฯ จะเร่ย์กิเกิ็บเงินสงเคราะห์์ฯ 
จำนวน 100 บาทในเดือนตุุลาคม 2565 

  

  คณะกรรมืการฝ่่าย้สวัสดิิการและสารสนเทศุ ขออาราธินาสิ�งิศุักดิิ�สิทธิิ�ทั�งิหลาย้ 

ในสากลโลกดิลบันดิาลให้ ผูู้้เกษีีย้ณอายุ้ทุกท่าน จังิประสบแต้่ความืสุขความืเจัริญ 

สุขภาพร่างิกาย้สมืบูรณ์แข็งิแรงิ ต้ลอดิไป

คณ์ะกิรรมกิารฝ่่าย์สวัสดิกิารและสารสนเทศ 
สห์กิรณ์์ออมทรัพย์์ครูสมุทรปรากิาร จำกิัด

     เมื�อถึึงวันเวลาฟ้้ากิ็เปล่�ย์น  กิาลเกิษี่ย์ณ์เว่ย์นมาน่าใจห์าย์ 

ตุ้องอำลาจากิกิันแสนอาลัย์    แตุ่สาย์ใย์ผููกิพันย์ังมั�นคง

สารจากิประธานกิรรมกิารสารจากิประธานกิรรมกิาร

นาย์วรพจน์ สิงห์ราชิ
ประธานกิรรมกิาร 

สห์กิรณ์์ออมทรัพย์์ครสูมทุรปรากิาร จำกัิด

            เพื�อแสดิงิมืุทิต้าจัิต้แดิ่ผูู้้เกษีีย้ณอายุ้ ที�จัะสิ�นสุดิ

วาระการทำงิาน ณ วันที� 30 กันย้าย้น 2565 ขออาราธินา

คุณพระศุรีรัต้นต้รัย้ และสิ�งิศุักดิิ�สิทธิิ�ในสากลโลก จังิชื่่วย้

ดิลบันดิาลประทานพรให้กับเพื�อนครูข้าราชื่การที�เกษีีย้ณ

อายุ้ราชื่การในปี 2565 นี� ขอทุกท่านจังิประสบแต้่ความืสุข 

ความืเจัริญ มืีความืสุขหลังิเกษีีย้ณอายุ้ราชื่การ สุขภาพ

แข็งิแรงิ ร�ำรวย้ คิดิสิ�งิหน่�งิหวังิสิ�งิใดิสมืปรารถืนา

ทุกประการครับ



ร่วมแสดงความย์ินด่ แด่ครูเกิษี่ย์ณ์อาย์ุราชิกิาร

  เมืื�อวนัที� 16 กนัย้าย้น 2565 สหกรณ์ออมืทรพัย์้ครสูมืทุรปราการ จัำกดัิ นำโดิย้นาย้วรพจัน์ สงิิหราชื่ ประธิานกรรมืการ 

นาย้วินัย้ หลําวรรณะ รองิประธิานฝ่่าย้บริหารทั�วไป นาย้อํานาจั สมืบุญ อนุกรรมืการ ฝ่่าย้บริหารทั�วไป  นางิสาวสุนิษีา ย้ามืี 

ผูู้้จััดิการสหกรณ์ฯ และ เจั้าหน้าที�สหกรณ์ฯ ร่วมืแสดิงิความืย้ินดิี แดิ่ครูเกษีีย้ณอายุ้ราชื่การ ไดิ้ประชื่าสัมืพันธิ์การปรับเปลี�ย้น

การกู้ และให้ความืรู้สวัสดิิการต้่างิ ๆ ของิสหกรณ์ และจััดิบูทประชื่าสัมืพันธิ์กิจักรรมืของิรางิวัลและร่วมืแสดิงิความืยิ้นดิ ี       

แดิ่ครูเกษีีย้ณอายุ้ราชื่การ (กลุ่มืโรงิเรีย้นบางิบ่อ 2) สังิกัดิ สพป.สมุืทรปราการ เขต้ 2 ณ โรงิเรีย้นวัดิสุคันธิาวาส 

อ.บางิบ่อ จั.สมืุทรปราการ

             การคำนวณเงิินสวัสดิิการเกษีีย้ณอายุ้ ให้นับจัำนวนป ี         
ที�เป็นสมืาชื่ิกจันถื่งิวันเกษีีย้ณคูณดิ้วย้  800 บาท การนับจัำนวนปี
ให้นับต้่อเนื�องิในคราวเดิีย้วกัน และนับต้ามืปีบัญชื่ีสหกรณ์ การนับเวลา 
12 เดิือน เป็น 1 ปี เศุษี 6 เดิือนข่�นไปให้นับเป็น 1 ปี ทั�งินี� การจั่าย้เงิิน 
ต้ามืสวัสดิิการนี� ไมื่รวมืถื่งิกรณีถืูกไล่ออกหรือถืูกให้ออกจัากราชื่การ
หรืองิานประจัำ

  

 เอกิสารห์ลักิฐาน ดังน่�

      1  คำร้องข้อรับสวัสดิกิารตุามแบบท่�สห์กิรณ์์กิำห์นด

      2  สำเนาบัตุรประจำตุัวประชิาชิน ห์รือสำเนาบัตุรข้้าราชิกิารข้องสมาชิิกิผูู้ข้อรับสวัสดิกิาร

      3  สำเนาคำสั�งเกิษี่ย์ณ์ ห์รือห์นังสือรับรองจากิผูู้รับใบอนุญาตุ

สมาชิิกิย์ื�นเอกิสารได้ท่�เคาน์เตุอร์ประชิาสัมพันธ์ ห์รือ กิดบัตุรคิวเบอร์ 5 สวัสดิกิาร ข้ึ�นชิั�น 2 ตุิดตุ่อกิับเจ้าห์น้าท่�

ได้เลย์ค่ะ (สำห์รับสมาชิิกิท่�อย์ู่ในโซนบางพล่ บางเสาธง บางบ่อ สามารถึย์ื�นเอกิสารได้ท่�ศูนย์์บริกิารสห์กิรณ์์ 

โครงกิารบิสซ่เนสทาว์น แอดซิตุ่�พาร์ค) สิทธิในกิารข้อย์ื�นข้อรับสวัสดิกิาร ภาย์ใน 1 ปี 

ใบคำขอรับสวัสดิิการระเบีย้บสวัสดิิการราย้ละเอีย้ดิเงิินฝ่าก
เพิ�มืเต้ิมื

  สวัสดิกิารสำห์รับสมาชิิกิเกิษี่ย์ณ์อาย์ุ



สวัสดิกิารถึึงแกิ่กิรรม

           ขอแสดิงิความืเสีย้ใจั และร่วมืไว้อาลัย้กับครอบครัว “นาย้พรเทพ คุรุเมืธิากร” ต้ำแหน่งิอนกุรรมืการ ฝ่่าย้วชิื่าการและระเบยี้บ สหกรณ์
ออมืทรัพย้์ครูสมืุทรปราการ จัำกัดิ โดิย้นาย้วรพจัน์ สิงิหราชื่ ประธิานกรรมืการสหกรณ์ออมืทรัพย้์ครูสมืุทรปราการ จัำกัดิ  พร้อมืด้ิวย้คณะ
กรรมืการดิำเนนิการ ชืุ่ดิที� 61/2565  ร่วมืเป็นเจั้าภาพสวดิพระอภิธิรรมื เมืื�อวันที� 29 สิงิหาคมื 2565 ณ วัดินิย้มืย้าต้รา มือบเงิินสวัสดิิการให้
กับทาย้าทของิผูู้้วาย้ชื่นมื์  มือบเงิินสวัสดิิการค่าปลงิศุพ 13,000 บาท สวัสดิิการอายุ้การเป็นสมืาชื่ิก 48 ปี รับ 415,000 บาท และสมืาคมื
ฌาปนกิจัสงิเคราะห์สหกรณ์ออมืทรัพย้์ครูสมืุทรปราการ จัำกัดิ มือบเงิินสงิเคราะห์ จัำนวน 220,857 บาท
   

          ขอแสดิงิความืเสีย้ใจั และร่วมืไว้อาลัย้กับครอบครัว “นาย้สมืาน ประมืูลชื่ัย้” 
เมืื�อวันที� 6 กันย้าย้น 2565 โดิย้นาย้ธิีรพล โพธิิ�เมืืองิ รองิประธิานกรรมืการ       
ฝ่่าย้การเงิินและสินเชื่ื�อ สหกรณ์ออมืทรัพย้์ครูสมืุทรปราการ จัำกัดิ  ไดิ้เข้าร่วมืพิธิี
รบัฟัังิสวดิอภิธิรรมื นาย้สมืาน ประมูืลชัื่ย้ สมืาชิื่กผูู้ล่้วงิลับ โดิย้สหกรณ์มือบสวสัดิกิาร
ถืง่ิแก่กรรมื อาย้กุารเป็นสมืาชื่กิ 50 ปี  7 เดิอืน  จัำนวน 425,000 บาท และค่าปลงิศุพ
จัำนวน 13,000 บาท แดิ่ครอบครัวประมืูลชื่ัย้ ณ วัดิกองิแก้ว อ.พระประแดิงิ 
จั.สมืุทรปราการ

สวัสดิกิารถึึงแกิ่กิรรม 

ร่วมประชิุมให์ญ่วิสามัญครั�งท่� 1 ประจำปี 2565 
สมาคมฌาปนกิิจสงเคราะห์์สมาชิิกิชิุมนุมสห์กิรณ์์ออมทรัพย์์

ครูไทย์ จำกิัด (สสอค.)

    เมืื�อวันที� 28 สิงิหาคมื 2565 โดิย้นาย้วรพจัน์ สิงิหราชื่ ประธิานกรรมืการ 
สหกรณ์ออมืทรพัย์้ครสูมืทุรปราการจัำกดัิ นางิสาวสนุษิีา ย้ามื ี ผูู้จ้ัดัิการสหกรณ์ 
และนางิสาวสินไทย้ เชื่ิดิชืู่ หัวหน้าฝ่่าย้ เข้าร่วมืประชืุ่มืใหญ่วิสามืัญ ครั�งิที� 1 
ประจัำปี 2565 ของิสมืาคมืฌาปนกิจัสงิเคราะห์สมืาชื่ิกชืุ่มืนุมืสหกรณ์ออมืทรัพย้์ครูไทย้ จัำกัดิ
(สสอค.)  ณ ห้องิประชืุ่มืไดิมือนดิ์ฮอล์ล  ชื่ั�น 5 โรงิแรมืเอเชื่ีย้ แอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา 
จัังิหวัดิปทุมืธิานี



กิรุณ์าส่ง            ชิื�อท่�อย์ู่ผูู้รับ        

1.นาย้สมืชื่าย้ ทองิสุทธิิ�       

ชิ�าระค่าบริกิารเป็นเงินเชิื�อ

ใบอนุญาตุพิเศษีท่� 63/2561

ท่�ท�ากิารไปรษีณ์่ย์์สมุทรปรากิาร

 สหกรณ์ออมืทรัพย้์ครูสมืุทรปราการ จัํากัดิ (สํานักงิานใหญ่) เลขที� 23 / 17-20 ถืนนสุขุมืวิท ต้ําบลปากนํ�า 
อำเภอเมืืองิสมุืทรปราการ จัังิหวัดิสมืุทรปราการ 10270 โทรสาร 02 384 2495
 ศูุนย้์บริการสหกรณ์ โครงิการบิสซิเนสทาว์น แอดิซิต้ี�พาร์ค เลขที� 382/42 หมูื่ที� 1 ตํ้าบลบางิเสาธิงิ อําเภอบางิเสาธิงิ 
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.นาย้กฤษีดิา ทพิย์้วัฒน์  7.นาย้สาย้ัณห์ เรือนเรืองิ 

คณ์ะบรรณ์าธิกิาร 

โอนเงินฝ่ากิ ชิำระห์น่� ห์ุ้น เงินตุ้น เลข้บัญชิ่ 2191069320 
ชืิ�อบญัช่ิสห์กิรณ์์ออมทรพัย์์ครูสมทุรปรากิาร (สาข้าปากิน�ำ)

ตุิดตุ่อเรา 027563995 ,022880904ตุิดตุ่อเรา 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 

• สวัสดิกิารสำห์รับสมาชิิกิไม่ม่บุตุร ห์รือเป็นโสด

     สห์กิรณ์์จะจ่าย์เงินสวัสดิกิารสำห์รับสมาชิิกิท่�สมรสแล้วและไม่ม่บุตุร ให์้แกิ่สมาชิิกิท่�ม่อาย์ุตุัวตุั�งแตุ่ 50 ปีข้ึ�นไป 

และม่อาย์ุกิารเป็นสมาชิิกิไม่น้อย์กิว่า 10 ปี ดังน่� (ม่สิทธิ�รับสวัสดิกิารได้เพ่ย์งครั�งเด่ย์ว)  

 1. คู่สมืรสที�เป็นสมืาชื่ิกทั�งิสามืีและภรรย้า   ไดิ้รับสวัสดิิการคนละ 3,000  บาท  

 2. คู่สมืรสที�เป็นสมืาชื่ิกฝ่่าย้เดิีย้ว   ไดิ้รับสวัสดิิการ  3,000  บาท

 เอกสารหลักฐาน ดิังินี�

      1  คำร้องิขอรับสวัสดิิการต้ามืแบบที�สหกรณ์กำหนดิ

      2  สำเนาบัต้รประจัำต้ัวประชื่าชื่น หรือสำเนาบัต้รข้าราชื่การของิสมืาชื่ิกผูู้้ขอรับสวัสดิิการ

      3  สำเนาใบทะเบีย้นสมืรส (กรณีรับสวัสดิิการไมื่มืีบุต้รทั�งิสามืีและภรรย้า) 

สวัสดิิการสหกรณ์ออมืทรัพย้์ครูสมืุทรปราการ จัำกัดิสวัสดิิการสหกรณ์ออมืทรัพย้์ครูสมืุทรปราการ จัำกัดิ

โอนเงินฝ่ากิ ชิำระห์น่� ห์ุ้น เงินตุ้น เลข้บัญชิ่ 2191069320 
ชืิ�อบญัช่ิสห์กิรณ์์ออมทรพัย์์ครูสมทุรปรากิาร (สาข้าปากิน�ำ)

ใบคำขอรับสวัสดิิการ


