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เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขาพระพุทธเจา
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

สารจากบรรณาธิการ ฐานะทางการเงินของสหกรณฯ
ณ วันสิ ้นเดือนมิถุนายน 2562

   
ทุนเรือนหุน            3,067,589,445.00 บาท
ทุนสํารอง   289,018,641.68  บาท
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน   457,709,593.00 บาท
รายได    262,900,214.76 บาท
รายจาย    128,375,362.55 บาท
กําไรสุทธิโดยประมาณ         134,524,852.21 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
    เลมสีชมพู   3.50%

  เลมสีเขียว   3.75%
  เพิ่มพูน 8 (ปด)   3.85%
  Top up 24 เดือน (ปด)  4.00% 
  เกษียณเปยมสุข   4.25%
  เกษียณเปยมสุข 2 (ปด)  4.00%
  ชวนนองออมทรัพย  4.00%
  เลมสีนํ้าเงิน   3.50%
  ออมทรัพยเพิ่มคา 1  
 10,000  -  500,000 บาท  3.80%
 500,001  -  8,000,000 บาท 3.85%
 8,000,001  - 10,000,000 บาท 3.90%
 ตนทุนดําเนินการ (ก.ค.2562) 4.35%

สมาชิกตนเดือน ก.ค.62    9,165   คน
เขาใหม                           65     คน
สมาชิกลาออก               30  คน
ขาดสมาชิกภาพ          -    คน
รวมปลายเดือน ก.ค.62    9,200  คน
       สมาชิกสมทบ    257    คน
    ขอมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
สามัญ   5.75%

   ฉุกเฉิน  5.75%
   กูสามัญเพื่อสวัสดิการ     5.25% 
   กูสามัญเพื่ออาชีพ 4.09%

เรียน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

ดร.สุชาติ  ใจสถาน
เลขานุการฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ วันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๘ 
เปนวันที่พระพุทธเจาทรงประกาศพระศาสนา เปน
ครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา อันไดแก ธัมมจักกัป
ปวัตนสูตร และเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้น ถือเปนวัน
แรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ครบเปนองค
พระรัตนตรัย

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันเขาพรรษา ตรงกับ แรม ๑ คํ ่า เดือน ๘ เปน
วันที ่พระภิกษุเริ ่มการอธิษฐานอยู ประจําในวัด
หรือเสนาสนะที่คุ มแดดคุ มฝนไดแหงหนึ ่งโดยไม
ไปคางแรมที ่อื ่น ตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เน่ืองในโอกาสวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ทรงพระเจริญ
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

  สารสัมพันธฉบับบน้ี เปนฉบับท่ี 7 ของ คณะกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ ชุดที่ 58/2562 ซึ่งมีสาระ
สําคญัตางๆ ท่ีจะแจงใหสมาชิกไดติดตามและรับทราบ ความ
เคล่ือนไหวของการดําเนินการเปนระยะๆ ตามท่ีไดทราบกันแลว
 สาระสําคัญของสารสัมพันธฉบับน้ีประกอบดวย การแจง
กําหนดเวลา เปด - ปด การทําธุรกรรมทางการเงิน คํานวณ
สินเชื่อออนไลน จากหนา Web ของสหกรณ รายละเอียด
สวัสดิการสมาชิกเกี่ยวกับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
และสวัสดิการรักษาพยาบาล เปนตน
 อนึ่ง คณะผูดําเนินการสารสัมพันธ ไดจัดกิจกรรมใหสมาชิกรวมตอบคําถาม 
ลุนรับรางวัล จํานวน 10 รางวัล สงคําตอบไดที่ Line add: @spktc ภายในวันที่ 26 
สิงหาคม 2562 และจะประกาศรายชื่อผูโชคดีทางLine add และ ทาง FaceBook : 
สหกรณออมทรัพยครุสมุทรปราการ จํากัด ภายใน 30 สิงหาคม 2562 จึงขอเชิญชวน
สมาชิกรวมตอบคําถามในกิจกรรมดังกลาว ดวยครับ



ศูนยบริการ
สหกรณออมทรัพยครู

สมุทรปราการ จํากัด ท่ีต้ังสํานักงาน : โครงการบิสซีเนสทาวน แอดซิต้ีพารค (ขางโลตัสบางเสาธง)
382/42 หมู บ านบิสซิเนสทาวน ต ําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง 
สมุทรปราการ 10540
โทร : 086-376-4514 , 02-050-4360 โทรสาร : 02-050-4361

หัวหนาศูนยบริการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
    >> นางณัฐวสาห  ขจรกิตติประกิต <<

ศูนยบริการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด จัดตั้งเพื่ออํานวยความสะดวกใหสมาชิก
ที่อยูในบริเวณพื้นที่ สมุทรปราการ เขต 2  สามารถติดตอทําธุรกรรมไดเสมือนที่สํานักงานใหญ 

ธุรกรรมทางการเงิน เวลา 8.30 น. - 14.00 น.
- เปดบัญชีเงินฝาก โครงการตางๆของสหกรณ
- รับฝาก - ถอนเงิน บัญชีออมทรัพย
- ชําระเงินหุน หนี้ สหกรณฯ

ธุรกรรมทางสินเชื่อ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
- กูเงินสามัญ และกูเงินฉุกเฉิน (จุดรับเอกสาร เพื่อสงใหสํานักงานใหญพิจารณา)
- ใหคําปรึกษาทางการเงิน ใหขอมูลเก่ียวกับหลักเกณฑตางๆของเงินกูสามัญและและเงินกูฉุกเฉิน

ธุรกรรมเกี่ยวกับสวัสดิการ และทะเบียน สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 
เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
- สมัครเปนสมาชิกสหกรณ
- ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการตางๆ ของสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
- สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ทั้ง 3 สมาคม (สสอค. สส.ชสอ. สฌ.สอ.สป.)
- ยื่นเรื่องการโอนยาย
- ยื่นเรื่องการลาออก

  >>เนื่องจากสมาชิกหลายทานไมสะดวกในการนําเงินมาฝาก / ชําระหุน / ชําระหนี้ ที่สํานักงาน
สหกรณ หรือที่ศูนยบริการสหกรณ ทานสามารถชําระเงินเขาบัญชีเงินฝากของสหกรณโดยตรง  กับธนาคาร
กรุงไทย  ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด เลขที่บัญชี 219-1-06932-0 สาขาปากนํ้า 
หลังจากโอนเงินเขาบัญชีแลว กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล และเบอรติดตอกลับ พรอมถายสําเนาใบสลิปเงินฝาก 
แจงสหกรณฯ(ฝายการเงิน)  02-384-2493-4 ตอ 11 หรือส่งตามช่องทางต่างๆของสหกรณ์ฯ 
Line add : @spktc / facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด

  
สหกรณ หรือที่ศูนย
กรุงไทย  ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพย
สหกรณ หรือที่ศูนย
กรุงไทย  ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพย
สหกรณ หรือที่ศูนย

หลังจากโอนเงินเขาบัญชีแลว กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล 
กรุงไทย  ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพย
หลังจากโอนเงินเขาบัญชีแลว กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล 
กรุงไทย  ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพย

แจงสหกรณฯ(ฝายการเงิน)  02-384-2493-4 ตอ 11 
Line add : @spktc / facebook : สหกรณ์

การโอนเงิน

โปรดแจงสหกรณฯ
สิทธ์ิประโยชนของทาน

หัวหนาศูนยบริการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัดหัวหนาศูนยบริการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

ศูนยบริการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
ทําธุรกรรมอะไรไดบาง เวลาเปด-ปดทําการ ???

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

         ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ 0.25%  มีผล
บังคับใชในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สหกรณฯมีการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูมาโดยตลอด เปนเวลากวา 6 ป ที่ไมเคยจะปรับลด
ดอกเบี้ยเงินฝากลงเลยคะ 
         ดังนั้นเพื่อเปนการบริหารตนทุนของสหกรณ และใหอัตรา
ดอกเบี้ยเปนไปตามสภาวะดอกเบี้ยในทองตลาด ซึ่งตองไมสูงจน
เกินเกณฑการควบคุมของกรมสงเสริมสหกรณ ทั้งนี้แมจะปรับลด
ดอกเบี้ยเงินฝากลงก็ตาม แตสมาชิกก็ยังไดรับผลตอบแทน 
ท่ีสูงกวาการฝากเงินภายนอก แนนอนคะ 
      รายละเอียดเพิ ่มเติ ่ม www.spktcoop.com

>>เนื่องจากสมาชิกหลายทานไมสะดวกในการนําเงินมาฝาก / ชําระหุน / ชําระหนี้ ที่สํานักงาน



• สวัสดิการทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
    - ยื่นคํารองขอรับสวัสดิการ ไมเกินวันที่ 15 พฤศจิกายน ของทุกป หากพนกําหนดถือวาสละสิทธิ์ 
    - เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวน ถูกตองแลว จะโอนเงินสวัสดิการเขาบัญชีเงินฝากเลมสีชมพูของ
สมาชิกในวันทําการถัดไป (หลังวันรับเอกสาร)  
    - ใหแกบุตรสมาชิกที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี และมีอายุไมเกิน 25 ป
บริบูรณ ดังนี้
 1) อนุบาล – ประถมศึกษา       สนับสนุนปละ 1,500 บาท
 2) มัธยมศึกษาตอนตน – มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.  สนับสนุนปละ 2,000 บาท
 3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ – ปริญญาตรี     สนับสนุนปละ 2,500 บาท
    - เงื่อนไข : ตองเปนบุตรสมาชิก (ไมรวมถึงบุตรบุญธรรม) และกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา หรือสถาบันทางการศึกษาที่ทาง
ราชการรับรอง
    - สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ขอรับสวัสดิการนี้ไดเพียงปละ 1 ทุน กรณีบิดามารดาเปนสมาชิกทั้ง 2 คน แตมีบุตรเพียงคนเดียว มี
สิทธิ์ไดรับทุนเพียง 1 ทุนเทานั้น
    - เอกสารหลักฐานขอรับสวัสดิการทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ดังนี้
      1) แบบคําขอรับเงินสวัสดิการตามที่สหกรณกําหนด (ตองเปนปการศึกษา 2562 เทานั้น)
      2) ใบรับรองการเปนนักเรียน หรือใบแสดงผลการเรียน สําหรับระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือใบรับรองการ
เปนนักศึกษา หรือใบแสดงผลการเรียน หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนเรียนของสถานศึกษา สําหรับระดับ ปวช. - ป.ตรี
      3) สําเนาทะเบียนบานของบุตร
   ****สมาชิกทั้งสองคน แตมีบุตรเพียงคนเดียว มีสิทธิ์ไดรับทุนเพียง 1 ทุน เทานั้น****

• สวัสดิการรักษาพยาบาล ปละ 2 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท
สหกรณจะจายเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลใหแกสมาชิกที่เจ็บปวยเขารักษาพยาบาลในสถาน 
พยาบาลของรัฐ หรือเอกชน  โดยเขารับการรักษาพยาบาลที่เปนคนไขใน  ยกเวนไมรวมสวัสดิการ
การรับขวัญทายาทใหม สวัสดิการการรักษาพยาบาลในรอบป  ใหนับจากใบรับรองแพทยหรือ
เอกสารที่ทางสถานพยาบาลออกให

 เอกสารหลักฐานการขอรับสวัสดิการการรักษาพยาบาล  ดังนี้
    1 คํารองขอรับสวัสดิการตามแบบที่สหกรณกําหนด
      2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการของสมาชิกผูขอรับสวัสดิการ
      3 หลักฐานของสถานพยาบาลที่สมาชิกเขารับการรักษาพยาบาลเปนคนไขใน

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยคร ูสม ุทรปราการ จ ําก ัด

  กระผมนายณรงค  สิงหศิิ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 
ขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจ  โครงการเปดรับสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ กรณีพิเศษอายุไมเกิน 75 ป  ตั้งแต่วันนี้  
จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ใกล้ปิดโครงการแล้วนะครับ     
   ขณะนี้สมาคมมีสมาชิกจํานวน 2,451 คน ไดรับเงินสงเคราะหประมาณ 223,091 บาท 
สมาคมฯถือวาเปนสวัสดิการหนึ่งของสหกรณฯเพื่อชวยเหลือเพื่อนสมาชิกดวยกัน     
  ขอมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 (ไมมีสมาชิกเสียชีวิต) ทางสหกรณฯ จึงไมมียอดเรียกเก็บ 
ในเดือนสิงหาคม 2562 (ขอมูลอยางไมเปนทางการ)

ขาวดี! สําหรับสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 

การคํานวณสินเชื ่อ งวดการผอนชําระ ผาน website www.spktcoop.com 
คลิกเมนู “ค ํานวณสินเช ื ่อ”

 ใสขอมูล >> 

 ยอดเงินที่ตองการกู แลวเลือก   

 รายการยอดชําระเงิน   

 รายงวด จะปรากฎขึ้น

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยคร ูสม ุทรปราการ จ ําก ัด

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
ตั้งแต่วันนี้  

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
ตั้งแต่วันนี้  

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด  
ขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจ  
จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ใกล้ปิดโครงการแล้วนะครับ  
ขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจ  
จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ใกล้ปิดโครงการแล้วนะครับ  
ขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจ  



กรุณาสง          ชื่อที่อยูผูรับ        

บัญชีสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
219-1-06932-0 บัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขาปากนํ้า

คณะบรรณาธิการ 1.นายพรเทพ  คุรุเมธากร      2.ดร.สุชาติ  ใจสถาน        3.นายอดิศักดิ์  กลิ่นจันทร

       4.นายณภัค  กลํ่าเหวา    5.นายอภิชาติ จํานงคสังข    6.นางสาววรรณผกานต  บุบผาสุวรรณ

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ
1. สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาทะเบียนสมรส  (ถามี)
4. ใบสําคัญการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล  (ถามี)
5. ใบรับรองแพทยของรัฐฉบับจริง  อายุไมเกิน 30 วัน  
   (ตองมีตราประทับของโรงพยาบาลดวย)
6. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานผูรับเงินสงเคราะห
7. รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สฌ.สอ.สป.)

สําหรับใบรับรองแพทยสามารถใชแบบฟอรม
ของโรงพยาบาลของรัฐบาล  เพื่อความสะดวกแกสมาชิก

     

ชําระคาบริการเปนเงินเชื่อ

ใบอนุญาตพิเศษที่ 63/2561

ที่ทําการไปรษณียสมุทรปราการ

สง่เสรมิการออม   เพยีบพรอ้มบรกิาร  บรหิารโปร่งใส

     สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สํานักงานใหญ) โทร. 02 384 2493-4 โทรสาร. 02 384 2495
     ศูนยบริการสหกรณ ณ โครงการบิสซีเนสทาวน แอดซิตี้พารค มือถือ 086-376-4514 โทรสาร 02 050 4361
    เลขท่ี 23 / 17-20 ถนนสุขุมวิท  ตําบลปากน้ํา  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 10270
      E - M a i l : s p k t c 1 0 2 7 0 @ h o t m a i l . c o m        

เปดรบัสมคัรสมาชกิเปนกรณพีเิศษ สมาชกิสามญัและสมาชิกสมทบ 
อายุไมเกิน 75 ป  ตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

(นับปพ.ศ. ผูที่เกิดหลังป พ.ศ.2487)
ผูสมัครในกรณีพิเศษตองบริจาคเงินเขา "กองทุนเพื่อความมั่นคง"

รายละเอียด www.spktcoop.com

ลุน !!! รับของรางวัล 
จํานวน 10 รางวัล

5. ใบรับรองแพทยของรัฐฉบับจริง  อายุไมเกิน 30 วัน  5. ใบรับรองแพทยของรัฐฉบับจริง  อายุไมเกิน 30 วัน  

6. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานผูรับเงินสงเคราะห6. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานผูรับเงินสงเคราะห สําหรับใบรับรองแพทยสามารถใชแบบฟอรม
ของโรงพยาบาลของรัฐบาล  เพื่อความสะดวกแกสมาชิก

6. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานผูรับเงินสงเคราะห6. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานผูรับเงินสงเคราะห
ของโรงพยาบาลของรัฐบาล  เพื่อความสะดวกแกสมาชิก

6. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานผูรับเงินสงเคราะห6. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานผูรับเงินสงเคราะห

คําถามประจําเดือนกรกฎาคมคําถามมีอยูวา....... 
“สวัสดิการคารักษาพยาบาล สมาชิกมีสิทธิ ์ไดรับปละกี่ครั ้ง ครั ้งละเทาไร” 

7. รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป7. รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป7. รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป7. รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป

ลุน !!! รับของรางวัล 
จํานวน 10 รางวัล

ลุน !!! รับของรางวัล 
จํานวน 10 รางวัล

คํา

ชวงกิจกรรม

สงคําตอบไดท่ี Line add: @spktc ภายในวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 และจะประกาศรายช่ือผูโชคดีทาง
Line add และ ทาง FaceBook : สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ภายใน 30 สิงหาคม 2562 น้ี


