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• อานตอหนา 2-3

สารจากบรรณาธิการ

ปรับปรุงระเบียบการใหเงินกูพิเศษเพ่ือท่ีอยูอาศัยแกสมาชิก และระเบียบการใหเงินกูสามัญเพ่ือสวัสดิการแกสมาชิกปรับปรุงระเบียบการใหเงินกูพิเศษเพ่ือท่ีอยูอาศัยแกสมาชิก และระเบียบการใหเงินกูสามัญเพ่ือสวัสดิการแกสมาชิก

ยกเลิกกิจกรรมลุนรางวัลสารสัมพันธ ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2563ยกเลิกกิจกรรมลุนรางวัลสารสัมพันธ ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

เร่ืองแจงจากคณะกรรมการฝายวิชาการและระเบียบเร่ืองแจงจากคณะกรรมการฝายวิชาการและระเบียบ

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ชุดท่ี 3คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ชุดท่ี 3
• อานตอหนา 4-5

ปท่ี 19 ฉบับท่ี 8
ประจําเดือนสิงหาคม 2563

• อานตอหนา 2

ดร.สุชาติ ใจสถาน
กรรมการและเลขานุการ

ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

     สารสัมพันธประจําเดือนสิงหาคมฉบับน้ี เน้ือหาสาระ

หลักใหญจะขอกลาวในเร่ืองการปรับปรุงระเบียบการกูบางประเภท และขอแนะนําคณะกรรมการ

ชุดใหมของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณฯ ชุดท่ี 3 ท่ีไดทําการลงคะแนนเสียงไปเม่ือวันท่ี

9 ส.ค. 63 น้ี โดยเร่ืองท่ีสําคัญอีก1เร่ือง คือการท่ีสหกรณฯไดจัดสงสารสัมพันธใหเฉพาะขาราชการเกษียณ

เน่ืองจากนโยบายสหกรณฯการลดรายจาย และลดการใชกระดาษลง แตยังคงเผยแพรทางชองทางออนไลน

เต็มรูปแบบใหแกสมาชิกเชนเคย 

 โปรดติดตามรายละเอียดตางๆไดในสารสัมพันธฉบับน้ีครับ

ขอเชิญลงทะเบียนเขารวมวางแผนชีวิตและแสดงมุทิตาจิต แกสมาชิกผูท่ีจะเกษียณประจําป 2563ขอเชิญลงทะเบียนเขารวมวางแผนชีวิตและแสดงมุทิตาจิต แกสมาชิกผูท่ีจะเกษียณประจําป 2563
• อานตอหนา 6
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เร่ืองแจงจากคณะกรรมการฝายวิชาการและระเบียบเร่ืองแจงจากคณะกรรมการฝายวิชาการและระเบียบ

ประธานกรรมการ
ฝายวิชาการและระเบียบ

นายเสกสัณห กิจวรรณ นายไพฑรูย  คงเทียน
กรรมการ

ฝายวิชาการและระเบียบ
กรรมการและเลขานุการ
ฝายวิชาการและระเบียบ

ดร.ธีระ แทนศิริ

ประธานกรรมการฝายวิชาการและระเบียบ
นายเสกสัณห กิจวรรณ

ปรับปรุงระเบียบการใหเงินกูพิเศษเพ่ือท่ีอยูอาศัยแกสมาชิก ปรับปรุงระเบียบการใหเงินกูพิเศษเพ่ือท่ีอยูอาศัยแกสมาชิก 

และระเบียบการใหเงินกูสามัญเพ่ือสวัสดิการแกสมาชิกและระเบียบการใหเงินกูสามัญเพ่ือสวัสดิการแกสมาชิก

ตามท่ีศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษาหมายเลขแดงท่ี 1687/2562 ในประเด็นการหักเงินขาราชการในสังกัดกระทรวง

ศึกษาธิการ เพ่ือชําระหน้ีใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ ท่ีภายหลังจาก

หักเงินเพ่ือชําระหน้ีเงินกูแลวน้ัน จะตองมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชําระหน้ีแลวไมนอยกวาอัตรารอยละ 30 โดยมีผลบังคับใชภายใน

180 วันนับแตวันท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด (26 กันยายน 2562) ซ่ึงบัดน้ีครบกําหนดระยะเวลา 180 วันแลวน้ัน ทางสหกรณฯ

ไดดําเนินการแกไขระเบียบฯวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสามัญและดอกเบ้ียเงินกู พ.ศ.2562 เทาน้ัน ในเร่ืองของเงินเดือนสุทธิหลังจาก

หักชําระหน้ีแลวไมนอยกวาอัตรารอยละ 30 โดยยังมีระเบียบฯวาดวยการกูอ่ืนๆท่ียังไมไดรับการแกไข ดังน้ันทางคณะกรรมการดําเนิน

การชุดท่ี59 ในการประชุมคร้ังท่ี 14 เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 จึงไดมีมติแกไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับระเบียบฯการใหเงินกูของสหกรณฯ      

    ดังตอไปน้ี เพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายตอไป  

การกู 2 ประเภทน้ี คืออะไร
กูพิเศษเพ่ือท่ีอยูอาศัย คือ การใหสมาชิกกูเพ่ือท่ีอยูอาศัยเทาน้ัน ไดแก

 1. เงินกูเพ่ือการกอสราง ตอเติม หรือปรับปรุงอาคารซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยของตนเอง

 2. เงินกูเพ่ือซ้ืออาคาร ไถถอนจํานอง หรือเปล่ียนแปลงสถาบันเงินกูอาคารพรอมท่ีดิน หรือซ้ือท่ีดินและปลูกสรางอาคารซ่ึงเปน

ท่ีอยูอาศัยของตนเอง

กูสามัญเพ่ือสวัสดิการ คือ ใหกูเพ่ือซ้ือรถยนต หรือกูเพ่ือซ้ือรถจักรยานยนต หรือกูเพ่ือซ้ือปน หรือกูเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร หรือกูเพ่ือซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศ หรือกูเพ่ือทัศนศึกษาดูงานหรือกูเพ่ือการศึกษา ตามประเภทอัตราท่ีสหกรณกําหนด

สารสัมพันธประจําเดือนสิงหาคม 2563 ฉบับน้ี คณะกรรมการฝายวิชาการและระเบียบไดทําการปรับแกระเบียบการใหเงินกูตางๆ
เพ่ือชวยเหลือสมาชิกอยางเต็มท่ี และไมใหขัดตอหลักกฏหมาย ต้ังแตไดมีคําส่ังศาลปกครองกลางออกมาบังคับใชในเร่ืองการหักเงินเดือน
ขาราชการใหเปนไปตามกฏหมายรอยละ 70 อันเน่ืองมาจากการรวมกลุมฟองรองของขาราชการกลุมหน่ึง ซ่ึงสงผลใหกระทรวงมีการปรับแก
ระเบียบการใหเงินกูหลายประการ คณะกรรมการทุกทานไมไดน่ิงนอนใจในการหาทางแกปญหาใหแกสมาชิก จากท่ีทุกทานไดรับทราบ
โดยเร่ิมจากการใหกูรีไฟแนนทสําหรับสมาชิกซ่ึงเปนผูกูรายเกาท่ียังไมสามารถปรับตัวไดกับกฏหมายใหม อีกท้ังไดประชาสัมพันธออกไป
อาทิเชน การปลดล็อคการกูสามัญเพ่ือเสริมสภาพคลอง Covid - 19 เงินเดือนเหลือต่ํากวา 30 % กรณีไมมีตนสังกัดหักสงใหสหกรณฯ
ใช Statement กับสลิปเงินเดือนท่ีหักจายจากบัญชีกรุงไทย ประกอบการเสนอใหกรรมการพิจารณา จนกระท่ังลดอัตราดอกเบ้ียเงินกูทันที
รอยละ 0.25 ตอป เปนตน ขอใหสมาชิกทุกทานเช่ือม่ันในการดําเนินงานของสหกรณท่ีเปนแหลงพ่ึงพิงมิไดแสวงหาประโยชนใดๆ มากไปกวา
การชวยเหลือสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
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(ยกเลิก)(ยกเลิก)กิจกรรมลุนรางวัลสารสัมพันธ ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

เน่ืองจากสหกรณฯ กําลังลดการผลิตสารสัมพันธเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของสหกรณฯ

ในการลดรายจาย และลดการใชกระดาษลง จึงจัดสงใหเฉพาะขาราชการบํานาญ สงผลใหสมาชิก

จํานวนหน่ึงไมไดรับสารสัมพันธฉบับส่ิงพิมพ ซ่ึงสหกรณฯ ไดประชาสัมพันธแลวท้ัง 4 ชองทาง ดังน้ี    

 1. ทางไลนบัญชีทางการสหกรณฯ @Spktc

 2. เพจเฟสบุคสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

 3. เว็บไซตสหกรณ www.spktcoop.com

 4. แอปพลิเคช่ันดาวนโหลดไดท่ี APP Store หรือ Play Store ช่ือ SPKTCOOP

เน่ืองจากสหกรณฯ กําลังลดการผลิตสารสัมพันธเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของสหกรณฯเน่ืองจากสหกรณฯ กําลังลดการผลิตสารสัมพันธเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของสหกรณฯ

ในการลดรายจาย และลดการใชกระดาษลง จึงจัดสงใหเฉพาะขาราชการบํานาญ สงผลใหสมาชิก

จํานวนหน่ึงไมไดรับสารสัมพันธฉบับส่ิงพิมพ ซ่ึงสหกรณฯ ไดประชาสัมพันธแลวท้ัง 4 ชองทาง ดังน้ี

เน่ืองจากสหกรณฯ กําลังลดการผลิตสารสัมพันธเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของสหกรณฯเน่ืองจากสหกรณฯ กําลังลดการผลิตสารสัมพันธเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของสหกรณฯ

ในการลดรายจาย และลดการใชกระดาษลง จึงจัดสงใหเฉพาะขาราชการบํานาญ สงผลใหสมาชิก

จํานวนหน่ึงไมไดรับสารสัมพันธฉบับส่ิงพิมพ ซ่ึงสหกรณฯ ไดประชาสัมพันธแลวท้ัง 4 ชองทาง ดังน้ี    จํานวนหน่ึงไมไดรับสารสัมพันธฉบับส่ิงพิมพ ซ่ึงสหกรณฯ ไดประชาสัมพันธแลวท้ัง 4 ชองทาง ดังน้ี    จํานวนหน่ึงไมไดรับสารสัมพันธฉบับส่ิงพิมพ ซ่ึงสหกรณฯ ไดประชาสัมพันธแลวท้ัง 4 ชองทาง ดังน้ี

1.แกไขระเบียบฯวาดวยการใหเงินกูพิเศษเพ่ือท่ีอยูอาศัยแกสมาชิก พ.ศ.2558 
  ซ่ึงตามระเบียบเดิมน้ันไดกําหนดใหผูกูจะตองมีเงินไดรายเดือนเม่ือหักชําระหน้ีเงินกูแลวน้ันจะตองเหลือไมนอยกวารอยละ 25
ของเงินไดรายเดือน ปรับปรุงแกไขเปน ผูกูจะตองมีเงินไดรายเดือนเม่ือหักชําระหน้ีเงินกูแลวน้ันจะตองเหลือไมนอยกวารอยละ 30
ของเงินไดรายเดือน
2.แกไขระเบียบฯวาดวยการใหเงินกูสามัญเพ่ือสวัสดิการแกสมาชิก พ.ศ.2559 
  ซ่ึงตามระเบียบเดิมน้ันไดกําหนดใหผูกูจะตองมีเงินไดรายเดือนเม่ือหักชําระหน้ีเงินกูแลวน้ันจะตองเหลือไมนอยกวารอยละ 10 ของเงินได
รายเดือน ปรับปรุงแกไขเปนผูกูจะตองมีเงินไดรายเดือนเม่ือหักชําระหน้ีเงินกูแลวน้ันจะตองเหลือไมนอยกวารอยละ 30 ของเงินไดรายเดือน

  โดยสรุป การแกไขเงินเหลือใชจายตามระเบียบฯวาดวยการใหเงินกูพิเศษเพ่ือท่ีอยูอาศัยแกสมาชิก พ.ศ.2558  และระเบียบฯวาดวยการให
เงินกูสามัญเพ่ือสวัสดิการแกสมาชิก พ.ศ.2559  ตามขางตนน้ันมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2563 เปนตนไป



นายณรงค  ธีระกุล
นายกสมาคม

นายสงวนสิทธ์ิ  สัตยานนท
อุปนายกสมาคม

นายพรเทพ  คุรุเมธากร
อุปนายกสมาคม

นางชูศรี  พุทธเจริญ
อุปนายกสมาคม

นายชาตรี  เหลืองอรุณ
อุปนายกสมาคม

นางวิลาวรรณ  ตันรัตนะ
เลขานุการ

วาท่ี ร.ท.ขจรศักด์ิ เจริญฤทธ์ิวัฒนา
เหรัญญิก

นายพลัฏฐ  ธนพรรุงเพชร
นายทะเบียน

นายวิฑูรย  ช่ังโต
กรรมการ

นายบรรหาร  เอ่ียมสอาด
กรรมการ

นางภัทรชนก  มุสิกิจมณี
กรรมการ

นายธรณัส  โสมนัส
กรรมการ

นายจําลอง  นอยวานิช
กรรมการ

ดร.สุชาติ  ใจสถาน
กรรมการ

นายสมชาย  ศรีดวง
กรรมการ

นายธวัช  พุฒดี
กรรมการ

นายอํานาจ  สมบุญ
กรรมการ

นายสุรวุฒิ  รอดสุด
กรรมการ

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครู
สมุทรปราการ จํากัด ชุดที่ 3 (วาระป 2563- 2564)สมุทรปราการ จํากัด ชุดที่ 3 (วาระป 2563- 2564)



นายจําลอง  นอยวานิช
กรรมการ

นายสุรวุฒิ  รอดสุด
กรรมการ

บรรยากาศการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหบรรยากาศการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ในวันท่ี 9 สิงหาคม 2563สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ในวันท่ี 9 สิงหาคม 2563

5

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยคร ูสมุทรปราการ จ ําก ัด

          กระผมนายณรงค สิงหศิิ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ขณะน้ีสมาคมมีสมาชิก จํานวน 2,506 คน แบงออกเปน สมาชิกสามัญ
จํานวน 2,436 คน และสมาชิกสมทบจํานวน 70 คน สมาคมฯ ถือวาเปนสวัสดิการหน่ึงของสหกรณฯเพื่อชวยเหลือ
เพื่อนสมาชิกดวยกัน (ขอมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563)

สหกรณฯ มอบเง ินสวัสดิการของสหกรณฯ ให แกสมาชิกผู  เส ียชีว ิต 

สหกรณไดมอบเงินสวัสดิการใหแกผูเสียชีวิตในชวงเดือนสิงหาคม 2563 มีรายนามดังตอไปน้ี
1.นางฉลวย เอ่ียมสด สหกรณฯมอบเงินสวัสดิการ จํานวน  465,000 บาท  และคาปลงศพ จํานวน 13,000 บาท  แกครอบครัวเอ่ียมสด 
2.นางอุไรวรรณ บุราทร สหกรณฯมอบเงินสวัสดิการ จํานวน  425,000 บาท  และคาปลงศพ จํานวน 13,000 บาท  แกครอบครัว
บุราทร (ขอมูล ณ วันท่ี 25 สิงหาคม 2563)



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.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 แอดซิต้ีพารค มือถือ 086-376-4514 โทรสาร 02 050 4361  ศูนยบริการสหกรณ ณ โครงการบิสซีเนสทาวน แอดซิต้ีพารค 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    บรหิารโปรง่ใสบรหิารโปรง่ใส

 สมาชิกตนเดือน ก.ค. 63    9,366 
 เขาใหม                               38
 สมาชิกลาออก                       16
 ขาดสมาชิกภาพ                         1
 รวมปลายเดือน ก.ค. 63    9,379
 สมาชิกสมทบ          265

ขอมูล ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 2563

ฐานะทางการเงิน 
ณ วันส้ินเดือนกรกฏาคม 2563

ทุนเรือนหุน         3,231,504,208.71  
ทุนสํารอง                 310,006,270.76 
เงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน                  -ไมมี-
รายได                    313,917,000.62  
รายจาย                   129,371,961.05 
กําไรสุทธิโดยประมาณ  184,545,039.57 

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

คน
คน
คน
คน
คน
คน

จํานวนสมาชิก
ณ วันส้ินเดือนกรกฎาคม 2563

สถานท่ีจัดงาน ณ เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ เวลา 9.00 - 15.00 น. สถานท่ีจัดงาน ณ เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ เวลา 9.00 - 15.00 น. 
สําหรับผูท่ีลงทะเบียนออนไลนสํารวจความสนใจในการเขารวมงานไปแลวกอนหนาน้ี

โปรดกรอกเอกสารยืนยันการเขารวมฉบับจริงโดย

1. ดาวนโหลดเอกสารแบบฟอรมสมัครเขารวมงานไดท่ีเว็บไซต www.spktcoop.com

2. ขอรับไดท่ีสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

3. ขอรับไดชองทางไลน @Spktc หรือ เฟสบุค สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด


