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• อานตอหนา 3

ผลการดําเนินงาน คร่ึงปบัญชีสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัดผลการดําเนินงาน คร่ึงปบัญชีสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

รายงานการใหสวัสดิการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัดรายงานการใหสวัสดิการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

ประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธ

นายอดิศักด์ิ  กล่ินจันทร
กรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

สารจากบรรณาธิการ

ปรับเปล่ียนเวลาทําการเปนปกติ และรับทําธุรกรรมเงินสดแลว เร่ิม 15 มิ.ย. 63 น้ีปรับเปล่ียนเวลาทําการเปนปกติ และรับทําธุรกรรมเงินสดแลว เร่ิม 15 มิ.ย. 63 น้ี
• อานตอหนา 3

สารสัมพันธประจําเดือนมิถุนายนน้ี ตามมติกรรมการชุดท่ี 59/63 ไดปรับเปล่ียนเวลาทําการ

กลับมาเปนปกติแลว อีกท้ังยังเปดทําธุรกรรมเงินสดได สมาชิกยังสามารถ ฝาก - ถอนออนไลนได

เชนเดิมครับ เน่ืองจากสถานการณการแพรเช้ือไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยน้ัน เปนไปในทิศทาง

ท่ีดีข้ึน สหกรณฯจึงไดกลับเขาสูระบบการทํางานเปนปกติไดดังเดิม 

 ติดตามรายละเอียดวันเวลาทําการไดในสารสัมพันธฉบับน้ีครับ
นายอดิศักด์ิ  กล่ินจันทร

สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกเจ็บปวยท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองไดสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกเจ็บปวยท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองได

หมดเขตการใชสิทธ์ิตรวจสอบการค้ําประกัน และยืน่กูทางออนไลนหมดเขตการใชสิทธ์ิตรวจสอบการค้ําประกัน และยืน่กูทางออนไลน

• อานตอหนา 2

• อานตอหนา 2



2

สารจากประธานสารจากประธาน

ผลการดําเนินงาน คร่ึงปบัญชีสหกรณฯผลการดําเนินงาน คร่ึงปบัญชีสหกรณฯ

ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร

 สมาชิกตนเดือน พ.ค. 63    9,395 คน
 เขาใหม                               40 คน
 สมาชิกลาออก                       29 คน
 ขาดสมาชิกภาพ                        -  คน
 รวมปลายเดือน พ.ค. 63    9,406 คน
 สมาชิกสมทบ          261 คน

ขอมูล ณ วันท่ี 22 มิถุนายน 2563

ฐานะทางการเงิน 
ณ วันส้ินเดือนพฤษภาคม 2563

ทุนเรือนหุน        3,214,181,784.71
ทุนสํารอง                 310,006,270.76
เงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน                  -ไมมี-
รายได                    236,901,170.59 
รายจาย                   114,111,682.66 
กําไรสุทธิโดยประมาณ  122,789,487.93

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

รายงานการใหสวัสดิการสหกรณฯรายงานการใหสวัสดิการสหกรณฯ

        ขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน ท่ีไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการพัฒนาสหกรณฯ

ขอบคุณทุกทานท่ีไดสะทอนความคิด และไดใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาสหกรณฯ

ทุกๆความคิด และทุกๆขอมูลท่ีไดรับ จะเปนโจทยสําคัญท่ีกรรมการทุกทานจะนําไปสูการปฏิบัติ

การบริหาร และการเอาใจใสท่ีดีตอสมาชิก ถือเปนเร่ืองสําคัญตอคุณภาพของสหกรณออมทรัพยครู

สมุทรปราการ จํากัด ขอบคุณทุกคําติชมของสมาชิก 6 เดือนท่ีผานมา ผลงานของคณะกรรมการ

ดําเนินงานชุดท่ี 59/2563 ไดสรางการเปล่ียนแปลง ท่ีพิสูจนและสัมผัสได ใหปรากฎกับสมาชิก

        6 เดือนตอไปน้ี จะไดเร่ิมเพ่ิมความเขมขน เปล่ียนการรับรูใหม คือสรางคุณคาของการบริการ

ขอมูล ณ วันส้ินเดือนพฤษภาคม 2563



          กระผมนายณรงค สิงหศิิ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ขณะน้ีสมาคมมีสมาชิก
จํานวน 2,504 คน แบงออกเปน สมาชิกสามัญจํานวน 2,434 คน และสมาชิกสมทบจํานวน 70 คน สมาคมฯถือวาเปนสวัสดิการหน่ึง
ของสหกรณฯเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกดวยกัน ขอแสดงความไวอาลัยกับผูท่ีเสียชีวิต ในชวงเดือนมิถุนายน 2563 คุณกมลพงษ 
หิรัญเพ่ิม ซึ่งจะเรียกเก็บเงินสงเคราะหฯตามจํานวนสมาชิกท่ีเสียชีวิต ศพละ 100 บาท เปนจํานวน 1 ศพ รวมเปนจํานวนเงิน 100 บาท
ผูท่ีเสียชีวิตในชวงเดือนมิถุนายนน้ัน ทางสมาคมฯจะเรียกเก็บเงินสงเคราะหในเดือนกรกฎาคม 2563 (ขอมูล ณ วันท่ี 22 มิ.ย. 63)
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ทุนเรือนหุน        3,214,181,784.71
ทุนสํารอง                 310,006,270.76
เงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน                  -ไมมี-
รายได                    236,901,170.59 
รายจาย                   114,111,682.66 
กําไรสุทธิโดยประมาณ  122,789,487.93

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

ปรับเปล่ียนเวลาทําการเปนปกติ รับทําธุรกรรมเงินสดแลววันน้ี 15 มิ.ย. 63 เปนตนไปปรับเปล่ียนเวลาทําการเปนปกติ รับทําธุรกรรมเงินสดแลววันน้ี 15 มิ.ย. 63 เปนตนไป

เร่ิม 15 - 30 มิ.ย. 63 น้ีเร่ิม 15 - 30 มิ.ย. 63 น้ี เปดทําการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 16.30 น.  เปดทําการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 16.30 น. 
      การเงิน       การเงิน สํานักงานใหญ ปดระบบทํารายการ เวลา 15.00 น. สํานักงานใหญ ปดระบบทํารายการ เวลา 15.00 น. 
      การเงิน ศูนยบริการ           การเงิน ศูนยบริการ     ปดระบบทํารายการ เวลา ปดระบบทํารายการ เวลา 14.00 น.14.00 น. 

เร่ิม 1 ก.ค. 63 เปนตนไปเร่ิม 1 ก.ค. 63 เปนตนไป เปดทําการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 18.00 น.  เปดทําการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 18.00 น. 
    การเงิน     การเงิน สํานักงานใหญ ปดระบบทํารายการ เวลา 17.00 น. สํานักงานใหญ ปดระบบทํารายการ เวลา 17.00 น. 
    การเงิน ศูนยบริการ         การเงิน ศูนยบริการ     ปดระบบทํารายการ เวลา ปดระบบทํารายการ เวลา 16.00 น.16.00 น. 

     แจงฝาก - ถอน ชองทางออนไลนไดเหมือนเดิม
1. Lineofficial id : @spktc 
2. Facebook : สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

สหกรณฯ มอบเงินสวัสดิการของสหกรณฯ ให แกสมาชิกผู เสียชีวิต 

สหกรณไดมอบเงินสวัสดิการใหแกผูเสียชีวิตในชวงเดือนมิถุนายน 2563 มีรายนามดังตอไปน้ี 
1.นางเตือนใจ พูลสวัสด์ิ สหกรณฯมอบเงินสวัสดิการ จํานวน  345,000 บาท  และคาปลงศพ จํานวน 13,000 บาท  แกครอบครัวพูลสวัสด์ิ
2.นายกมลพงษ หิรัญเพ่ิม สหกรณฯมอบเงินสวัสดิการ จํานวน  200,000 บาท  และคาปลงศพ จํานวน 13,000 บาท  แกครอบครัวหิรัญเพ่ิม



กรุณาสง          ชื่อที่อยูผูรับ        

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

  คณะบรรณาธิการ  1.นายพรเทพ  คุรุเมธากร  2.ดร.สุชาติ  ใจสถาน  3.นายอดิศักด์ิ  กล่ินจันทร
                   4.นายณภัค  กล่ําเหวา  5.น.ส.วรรณผกานต   บุบผาสุวรรณ  6.น.ส.เพ็ญนภา   ทุมมี

ชําระคาบริการเปนเงินเชื่อ

ใบอนุญาตพิเศษที่ 63/2561

ที่ทําการไปรษณียสมุทรปราการ

    สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สํานักงานใหญ) โทร. 02 384 2493-4 โทรสาร. 02 384 2495    สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สํานักงานใหญ) โทร. 02 384 2493-4 โทรสาร. 02 384 2495
        ศูนยบริการสหกรณ ณ โครงการบิสซีเนสทาวน แอดซิตี้พารค มือถือ 086-376-4514 โทรสาร 02 050 4361  ศูนยบริการสหกรณ ณ โครงการบิสซีเนสทาวน แอดซิตี้พารค มือถือ 086-376-4514 โทรสาร 02 050 4361
       เลขที่  23 / 17-20 ถนนสุขุมวิท  ตําบลปากนํ้า  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 10270เลขที่  23 / 17-20 ถนนสุขุมวิท  ตําบลปากนํ้า  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 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   

สง่เสรมิการออมสง่เสรมิการออม      เพยีบพรอ้มบรกิารเพยีบพรอ้มบรกิาร    บรหิารโปร่งใสบรหิารโปร่งใส
สหกรณฯ มอบหนากากผา ใหแกหนวยงานการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ 4 หนวยงาน

 สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด โดย นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร 
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณฯ พรอมคณะกรรมการสหกรณฯ มอบหนากากผา
เพ่ือสนับสนุนการทํางาน และความปลอดภัยในชวงการแพรเช้ือไวรัสโควิด - 19 ใหแก
หนวยงานการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ 4 หนวยงาน ไดแก
1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1
4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2

แจงสมาชิก! 30 มิ.ย. 63 น้ี หมดเขตการใชสิทธ์ิทางออนไลน ดังน้ี

หมดเขตการตรวจสอบสิทธ์ิค้ําประกันชองทางออนไลน และโทรศัพท ผูค้ําตองตรวจสอบ

ดวยตนเองกับเจาหนาท่ีสินเช่ือ โดยเตรียมบัตรประชาชน และสลิปเงินเดือนมาติดตอ

หมดเขตการยื่นคําขอกูสามัญ กูฉุกเฉินปกติ และกูฉุกเฉินATM ชองทางออนไลน

ยกเวน การยื่นคําขอกูสามัญเพ่ือเสริมสภาพคลองในชวงสภาวะวิกฤต Covid - 19


