
สารสัมพันธ 

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ปที่ 18 ฉบับที่ 11
ประจําเดอืนพฤศจกิายน 2562

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัดสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
Samutprakan Teacher Saving  and Credit Limited

• ชองทางการติดตอรับขอมูลขาวสารของสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

ประชาสัมพันธ

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ID:@spktc www.spktcoop.com 0-2384-2493-4  

ลุนของรางวัล สําหรับผูเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2562
อานตอหนา 5 

• ขั้นตอนการเขาใชเมนู สหกรณออมทรัพยฯ ท่ีตู ATM กรุงไทย
• ปรับปรุงขอมูลที่อยูขาราชการเกษียณ

• อานตอหนา 3

• อานตอหนา 2

ฐานะทางการเงิน ณ วันส้ินเดือนตุลาคม 2562

   
ทุนเรือนหุน                       3,136,395,832.12  บาท
ทุนสํารอง                            289,018,641.68  บาท
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน       400,000,000.00  บาท
รายได                               420,769,654.01 บาท
รายจาย                              169,378,933.67  บาท
กําไรสุทธิโดยประมาณ             251,390,720.34  บาท

สารจากบรรณาธิการ ความเคลื่อนไหวของจํานวนสมาชิก 
 สมาชิกตนเดือน ต.ค. 62   9,267  
 เขาใหม                           17  
 สมาชิกลาออก                   19  
 ขาดสมาชิกภาพ                   -  
 รวมปลายเดือน ต.ค. 62    9,265 
 สมาชิกสมทบ       262 
ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

   
 

อาํลาเกษียณการทาํงาน

คณะกรรมการและเจา้หนา้ที�สหกรณฯ์

ครบวาระกะเกณฑเ์บนเข็มทศิ      ทางชวีติราชการงานสุขสม

เอย่อาํลาประชาวา่อบรม            กลา่วกราบกม้ประนมกรออ่นชุลี
คณะกรรมการ และเจา้หนา้ที�สหกรณอ์อมทรพัยค์รูสมุทรปราการ         

ขออวยพรใหท้า่น จงประสบแตค่วามสุข ความสาํเร็จ สมบูรณ ์พูลลาภ  

ในสิ�งอนัพึงปรารถนา ตลอดไป

• ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562
• เลือกตั้งกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

• อานตอหนา 5

นายศิษฏิวัชร ครอบจักรวาล 
รองผูจัดการ

นายสมเจต  พูลมา
กรรมการฝายบริหารทั่วไป

นายพลัฏฐ ธนพรรุงเพชร 
ประธานผูตรวจสอบกิจการ

คน
คน
คน
คน
คน
คน

 กระผมนายอดิศักดิ์  กลิ่นจันทร สารสัมพันธประจําเดือน

พฤศจิกายนนี้  ขอมอบของขวัญพิเศษใหแกสมาชิก ในการปรับเพิ่ม

สวัสดิการใหแกสมาชิก อาทิ เงินของขวัญปใหมใหแกสมาชิก ฯลฯ 

โปรดติดตามในสารสัมพันธประจําเดือนนี้  และเนื่องในโอกาสวาระดิถี

ขึ้นปใหมอันใกลนี้  กระผมขออวยพรใหสมาชิกทุกทานประสบพบเจอ         

แตโชคลาภ  โชคดี  สุขภาพแข็งแรง  ชีวิตเต็มไปดวยความรื่นเริง 

และบุญนําพาทานไปสูพรนานัปการ

   (นายอดิศักดิ์  กลิ่นจันทร)

     กรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศ



คําถามจากสมาชิก ไขขอของใจ

เรียนสมาชิกขาราชการบํานาญทุกทาน 
โปรดตรวจสอบที่อยูของทานใหเปนปจจุบัน

ถามมา ตอบไป
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 เพื่อประโยขนในการจัดสงเอกสารสําคัญ และสารสัมพันธใหถึงมือทาน โดยทาน
สามารถตรวจสอบขอมูลตนเองไดที่แอปพลิเคชั่นของสหกรณในโทรศัพทเคลื่อนที่ของทานได  
หรือติดตอสหกรณทางชองทางสื่อออนไลน เพื่อตรวจสอบขอมูลที่อยูของทานใหเปนปจจุบัน 
เอกสารประกอบการแจงเปลี่ยนแปลงที่อยู
 1. แบบฟอรมเปลี่ยนแปลงที่อยูของสหกรณ
 2. สําเนาบัตรประชาชน

คําถาม : บตัร ATM สชีมพจูะใชไดถงึวนัทีเ่ทาไรคะ / ครบั
 1. บัตร ATM สีชมพูจะใชไดถึงสิ้นป 2562 เนื่องจากธนาคารแหงประเทศไทย ประกาศการยกเลิกการใชบัตรแบบ         
ชนิดแถบแมเหล็ก จะตองปรับเปลี่ยนเปนบัตร ATM  ชนิดชิปการด

 2. สมาชิกทานใดเมื่อทําการสงเอกสารผูกบัญชีเพื่อใชบัตร ATM ธ.กรุงไทยกับสหกรณฯแลว สามารถใชบัตร ATM            
ธ.กรุงไทย ทํารายการธุรกรรมทางการเงินของสหกรณที่ตู ATM ธ.กรุงไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ

ขั้นตอนแนะนําการทําธุรกรรม ฝาก - ถอน เงินในบัญชีสหกรณฯ ผานตู ATM ธ.กรุงไทย

สมาชกิทานใดไมประสงครับสารสมัพนัธประจําเดือน “รูปแบบเอกสาร” โปรดแจงความประสงคตอเจาหนาท่ีสหกรณ
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การโอนเงิน

โปรดแจงสหกรณฯ
สิทธ์ิประโยชนของทาน

ชองทางการตดิตอรบัขอมลูขาวสารของสหกรณออมทรพัยครสูมทุรปราการ จาํกดั

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

สมาชิกสามารถพิมพชื่อ สหกรณออมทรัพยครู
สมุทรปราการ จํากัด ที่ชองคนหาของ Facebook  
เมื่อกด ปุมถูกใจ ที่เพจสหกรณฯ เพื่อใหไมพลาด
ขาวสารประชาสัมพันธของสหกรณฯ อาทิ
- การลุนรับรางวัลประจําเดือนในกิจกรรมสารสัมพันธ  
  ประจําเดือน และกิจกรรม Facebook Live Video 
- การติดตามขาวสารเรงดวนของสหกรณ
- ติดตอสอบถามขอมูลผาน INBOX (กลองขอความ)

1. กดปุมเพิ่มเพื่อนที่หนาหลักของไลน 2. กดปุ มคนหา 3. เลือกการคาหาแบบ LINE ID 

พิมพท่ีชองคนหา @spktc 

เว็บไซต สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

ไลนแอด สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

เฟสบุค สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

สมาชิกสามารถพิมพชื่อ สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด     
ที่ชองคนหาของ Google หรือพิมพชื่อ URL ในชองคนหา            
ของเว็บไซตสหกรณฯ คือ www.spktcoop.com สมาชิกจะได      
พบกับหนาตางเว็บไซตสหกรณฯ ในการประชาสัมพันธทุกเรื่องราว      
ความเคลื่อนไหวของสหกรณ อาทิ 
 - ขาวที่นาสนใจ 
 - ขาวประชาสัมพันธ 
 - สารสัมพันธ ประจําเดือน
 - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตอป 

สมาชกิทานใดไมประสงครบัสารสมัพนัธประจําเดอืน “รูปแบบเอกสาร” โปรดแจงความประสงคตอเจาหนาท่ีสหกรณ
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โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายไดใหแกสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู

สมุทรปราการ จํากัด ประจําป งบประมาณ 2562

หลักสูตร นํ้าซอสสูตรพิเศษ

หลักสูตร เซรั่มรังไหม

หลักสูตร พิมพผาจากพืชผักผลไม

หลักสูตร ตุกตานํ้าหอมปรับอากาศ

  
       นายสุวิทย สุพัฒนานนท ประธานกรรมการดําเนินการ กลาวเปดงานโครงการอาชีพเสรมเพิ่มรายไดใหแกสมาชิกสหกรณฯ             

ซึ่งไดแบงการอบรม ออกเปน 4 หลักสูตร แบงเปนรุนที่ 1 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 และรุนที่ 2 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562               

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดอบรมใหความรูและทักษะฝมือดานวิชาชีพเสริมสรางโอกาสประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งเปนการสรางโอกาส       

และทางเลือกในการประกอบอาชีพในการเพิ่มรายไดและลดรายจายในครัวเรือนทั้งยังเสริมสรางใหสมาชิกพึ่งตนเองตลอดจน            

        มีการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตร พิมพผาจากพืชผักผลไม

หลักสูตร ตุกตานํ้าหอมปรับอากาศ



หลักสูตร เซรั่มรังไหม

หลักสูตร พิมพผาจากพืชผักผลไม
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สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด กําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562  

วันที่ 22 ธ.ค. 2562 นี้ เวลา 08.30  - 12.00 น. ณ อิมพีเรียล คอนเวนชั่น ฮอลล อิมพีเรียลเวิลด 

สําโรง  ชั้น 6  เริ่มลงทะเบียนเขารวมงาน เวลา 08.00 น.

ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562

ลุนของรางวัล สําหรับผูเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2562

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 58/2562  มีมติปรับเพิ่มเงินของขวัญปใหม 
และเพิ่มคาอาหารในวันประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562

 1.ของขวัญปใหมใหแกสมาชิก ประจําป 2563 
  จากเดิมจํานวน 1,200 บาท ปรับเปน จํานวน 1,500 บาท
 2.เงินคาอาหารในวันประชุมใหญสามัญประจําป 2562 จํานวน 100 บาท

เลือกตั้งกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
ชุดที่ 59/2563 เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง วันที่ 1 ธันวาคม 2562

คาพาหนะเดินทางเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ เดิมจํานวน 700 บาท ปรบัเปนจาํนวน 900 บาท

5. หยอนบัตรดวยตนเอง 

เมื่อลงคะแนนเสร็จใหพับบัตรใหเรียบรอยและหยอนบัตร

ลงในหีบตามสีของบัตรเลือกตั้ง

1. ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ตรวจสอบรายชื่อและลําดับ ที่จากบัญชีรายชื่อ “ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” 

ที่ประกาศไวหนาหนวยเลือกตั้ง

2. ยื่นหลักฐานแสดงตน(บัตรประชาชน)

ยื่นบัตรประจําตัวประชาชน “ลงลายมือชื่อ” 

ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

3. รับบัตรเลือกตั้ง 3 ใบ 3 สี รับบัตรเลือกตั้ง

    1. สีฟา กรรมการ ประถม เขต1  กาไดไมเกิน 5 เบอร

    2. สีฟาเขม กรรมการ ประถม เขต2  กาไดไมเกิน 1 เบอร 

    3. สีเหลือง กรรมการ มัธยม/บํานาญมัธยม เขต1 กาไดไมเกิน 1 เบอร
4. เขาคูหาละคะแนน

เขาคูหาลงคะแนน “ทําเครื่องหมายกากบาท X” 

เลือกจํานวนคนไมเกินตามบัตรเลือกตั้งกําหนด

อางอิงรูปภาพจาก

1. เงินรางวัล 3,000 บาท จํานวน 10 รางวัล
2. เงินรางวัล จํานวน 1,000 จํานวน 45 รางวัล 
3. เงินรางวัล(อาวุโส) 1,000 จํานวน 25 รางวัล
4. เงินรางวัล(สารสัมพันธ) 1,000 จํานวน 20 รางวัล
     (ต้ังแตฉบับเดือน ม.ค.62 - พ.ย. 62 รวมอยางนอย 5 ฉบับ)



     

กรุณาสง          ชื่อที่อยูผูรับ        

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

  คณะบรรณาธิการ  1.นายพรเทพ  คุรุเมธากร   2.ดร.สุชาติ  ใจสถาน   3.นายอดิศักดิ์  กลิ่นจันทร
  4.นายณภัค  กล่ําเหวา  5.นายอภชิาติ จาํนงคสงัข  6.นางสาววรรณผกานต  บบุผาสวุรรณ  7.นางสาวเพญ็นภา ทมุมี

     

ชําระคาบริการเปนเงินเชื่อ

ใบอนุญาตพิเศษที่ 63/2561

ที่ทําการไปรษณียสมุทรปราการ

สงคําตอบไดที่ Line add: @spktc ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 และจะประกาศรายชื่อผูโชคดีทาง
Line add และ ทาง Facebook : สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ภายในวันที่ 6 มกราคม 2562 น้ี

     สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สํานักงานใหญ) โทร. 02 384 2493-4 โทรสาร. 02 384 2495
     ศูนยบริการสหกรณ ณ โครงการบิสซีเนสทาวน แอดซิตี้พารค มือถือ 086-376-4514 โทรสาร 02 050 4361
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      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         สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด  

สมนาคุณใหทานในเทศกาลปใหมนี้
“กรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

 มีจํานวนกี่ทาน และชื่อ - นามสกุล อะไรคะ”

สง่เสรมิการออม   เพยีบพรอ้มบรกิาร  บรหิารโปร่งใส
สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

        กระผมนายณรงค  สิงหศิฬ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ขณะนีส้มาคม    
มสีมาชกิจํานวน 2,528 คน สมาคมฯถือวาเปนสวัสดิการหนึ่งของสหกรณฯเพื่อชวยเหลือเพื่อนสมาชิกดวยกัน   
แสดงความไวอาลัยกับผูท่ีเสียชีวิต ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2562 มีรายนามดังตอไปน้ี

นายอนชุา บญุประเสรฐิ ซึ่งจะเรียกเก็บเงินสงเคราะหฯ ตามจํานวน
สมาชิกที่เสียชีวิต  ศพละ 100 บาท เปนจํานวน 1 ศพ ผูที่เสียชีวิต
ในชวงเดือนพฤศจิกายนนั้น ทางสมาคมฯจะเรียกเก็บเงิน
สงเคราะหในเดือนธันวาคม 2562 
 (ขอมูลอยางไมเปนทางการ) ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562                 
  

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหครูสมุทรปราการ จํากัด

 ประเภทสมาชิก จํานวน(ราย)

สมาชิกสามัญ 2,461

สมาชิกสมทบ 67

 รวม 2,528

ยังไมพอ ลุน ! รับของรางวัล เพิ่มอีกจํานวน 20 รางวัล 
“เอกสารประกอบการผูกบัญชีสหกรณฯกับบัตร ATM ธ.กรุงไทย มีอะไรบางคะ”

ยังไมพอ ลุน ! รับของรางวัล เพิ่มอีกจํานวน 20 รางวัล ยังไมพอ ลุน ! รับของรางวัล เพิ่มอีกจํานวน 20 รางวัล 

ลุน ! รับของรางวัล (พิเศษ) 5 รางวัล
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