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• อานตอหนา 3

• อานตอหนา 6เง ินกู สามัญเพื่อชําระหนี้สถาบันการเง ินอื่น

สวัสดิการสําหรับผู เกษียณอายุราชการ ประจําป 2563

Line Connect โฉมใหม แจงเต ือนเง ินเขาออกบัญชีของทานทันที

สวัสดิการมอบใหแกผู  เส ียชีว ิตในชวงเดือนสิงหาคม 2563

• อานตอหนา 2

สารจากบรรณาธิการ

นายอดิศักด์ิ  กล่ินจันทร
กรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

ปท่ี 19 ฉบับท่ี 9
ประจําเดือนกันยายน 2563

สารจากบรรณาธิการ

ปท่ี 19 ฉบับท่ี 9
ประจําเดือนกันยายน 2563

ขออัญเชิญพระไตรรัตนมาปกปอง  จงคุมครองใหมีสุขหาใครเหมือน

เกียรติภูมิจะปรากฏเปนหลักเรือน  คอยยํ้าเตือนตราตรึงตราบนิรันดร

คณะกรรมการ และเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ  จํากัด 

ขออวยพรใหทาน จงประสบแตความสุข ความสําเร็จ สมบูรณ พูลลาภ  

ในสิ่งอันพึงปรารถนา ตลอดไป

นายกอบกิจ  สิทธิธนกานต

รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 

รักษาราชการแทน

ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1

 กระผมนายอดิศักด์ิ กล่ินจันทร สารสัมพันธประจําเดือนกันยายนน้ี ซ่ึงเปนเดือนแหง
การเกษียณอายุราชการ ประจําป 2563 ขอใหทุกทานประสบแตความสุข และผอนคลาย
หลังจากท่ีไดตรากตรําทํางานเพ่ือราชการมาอยางยาวนาน ตลอดจนอายุครบ 60 ป กระท่ัง
ถึงเวลาแหงกาลเกษียณน้ีครับ

  สุดทายน้ี ขอใหทุกทานรักษาสุขภาพใหปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด 19 เน่ืองจาก
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเม่ือวันท่ี 15 ก.ย. อนุมัติในหลักการใหเปดรับนักทองเท่ียวตางชาติ
เขามาในประเทศไทยไดโดยการออกวีซาประเภทพิเศษ (อีลิทการด) เร่ิมกันยายนน้ีเปนตนไป
ดวยความหวงใยสมาชิกทุกทาน 

ขอแนะนํา หากสมาชิกมียอดคางชําระกับสหกรณฯ • อานตอหนา 4

แอปพลิเคช่ันสหกรณฯ ตรวจสอบวงเง ินค้ําประกันคงเหลือไดแลววันนี้ • อานตอหนา 5



2

ประธานกรรมการฝายการเงินและสินเช่ือ
นายชาญสินธุ กิจแสงทอง นายกําจัด  สุวรรณปาล

กรรมการและเลขานุการ
ฝายการเงินและสินเช่ือ

นางสาวนวลอนงค  วงษเพ็ชร

เร่ืองแจงจากคณะกรรมการฝายการเงินและสินเช่ืเร่ืองแจงจากคณะกรรมการฝายการเงินและสินเช่ืออ

กรรมการฝายการเงินและสินเช่ือ

ประธานกรรมการฝายการเงินและสินเช่ือ
นายชาญสินธุ กิจแสงทอง

สวัสดิการสําหรับผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2563
         ขอแสดงความยินดีกับผูเกษียณอายุราชการ จํานวน 246 ทาน ประจําป 2563 คณะกรรมการ

และเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ  จํากัด ขออวยพรใหทาน จงประสบแตความสุข ความสําเร็จ

สมบูรณ พูลลาภ  ในส่ิงอันพึงปรารถนา ตลอดไป

ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ท่ีเคารพทุกทาน สารสัมพันธประจําเดือนกันยายน 2563 เปนโอกาสอันดี

ท่ีคณะกรรมการฝายการเงินและสินเช่ือไดมาประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมท่ีเปนประโยชนกับทานสมาชิก ในโครงการเงินกูสามัญ

เพ่ือชําระหน้ีสถาบันการเงินอ่ืน ไมจํากัดวงเงินกู เร่ิมยื่นคําขอไดต้ังแต 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 ดอกเบ้ียรอยละ 5.00 ตอป ดวยคุณสมบัติ

ตามประกาศของสหกรณฯ คณะกรรมการดําเนินงานชุดท่ี 59/63 ไดจัดทําโครงการดังกลาวข้ึนเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในการลดภาระคาใชจาย

ดานบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และหน้ีเงินกูธนวัฏ ในอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงมาก โดยอัตราดอกเบ้ียบัตรเครดิต เฉล่ีย 16 - 18 % ตอป

อัตราดอกเบ้ียบัตรกดเงินสด สูงสุดไมเกิน 28 % ตอป อัตราดอกเบ้ียเงินกูธนวัฏ ธ.กรุงไทย 11.50 % ตอป เพ่ือแบงเบาภาระคาใชจายอ่ืนๆ

ของสมาชิกใหลดลง และเปนการสงเสริมวินัยทางดานการเงินใหกับสมาชิก โดยมีแนวทางบริหารจัดการหน้ีสินของตนเอง สงผลให

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และอีกทางเลือกใหมท่ีทางคณะกรรมการดําเนินงานฯ ไดประสานไว พบกับ Line connect แจงเตือนเงินเขา - ออก

บัญชีของทานทันที จะทําใหทานใชชีวิตไดสะดวกมากยิ่งข้ึนกับทางเลือกโฉมใหม ดวยความรัก ปรารถนาดี และขอใหสมาชิกทุกทาน

มีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไป



สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยคร ูสมุทรปราการ จ ําก ัด

          กระผมนายณรงค ธีระกุล นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ขณะน้ีสมาคม
มีสมาชิกจํานวน 2,493 คน แบงออกเปน สมาชิกสามัญจํานวน 2,423 คน และสมาชิกสมทบจํานวน 70 คน สมาคมฯ ถือวาเปน
สวัสดิการหน่ึงของสหกรณฯเพื่อชวยเหลือเพื่อนสมาชิกดวยกัน (ขอมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2563)

สหกรณฯ มอบเง ินสวัสดิการของสหกรณฯ ให แกสมาชิกผู  เส ียชีว ิต 

สหกรณฯ ไดมอบเงินสวัสดิการใหแกผูเสียชีวิตในชวงเดือนสิงหาคม 2563 โดยนายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการ

ดําเนินการสหกรณฯ พรอมกับคณะกรรมการสหกรณฯ รายนามดังน้ี

 1. นายณัฐพล นุชอุดม กรรมการและเลขานุการสหกรณฯ

 2. นางศิริรัตน อ่ําตระกูล กรรมการฝายบริหารท่ัวไป

 3. นายกําจัด สุวรรณปาล กรรมการฝายการเงินและสินเช่ือ

 4. นางสาวนวลอนงค วงษเพ็ชร กรรมการและเลขานุการฝายการเงินและสินเช่ือ

และนางสาวสุนิษา ยามี ผูจัดการสหกรณฯ เขารวมบําเพ็ญกุศลใหแกผูเสียชีวิต นางวรรณดี เบือนคํา อายุการเปนสมาชิกสหกรณฯ 17 ป 

9 เดือน เพ่ือแสดงความเสียใจและมอบเงินสวัสดิการ จํานวน  250,000 บาท  และคาปลงศพ  จํานวน 13,000 บาท 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค) จํานวน 570,000 บาท ใหแกครอบครัวเบือนคํา

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

นําโดยนายณรงค ธีระกุล นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณฯ ชุดท่ี 3

นายณรงค สิงหศิิ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณฯ ชุดท่ี 2

มอบเงินสวัสดิการ  จํานวน 220,000 บาท ใหแกครอบครัวเบือนคํา (ขอมูล ณ วันท่ี 1 กันยายน 2563)

นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณฯ นางศิริรัตน อ่ําตระกูล กรรมการฝายบริหารท่ัวไป และ

นางสาวปรวรรณ คําแกว นิติกรสหกรณฯ เขารวมการประชุมหารือการฝกอบม "การเจรจาตอรองและติดตามหน้ีคางชําระ" รุนท่ี 2

วันท่ี 18-20 สิงหาคม 2563 ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณฯ ดร.ปณฐวิชญ มุงสมัครศรีกุล ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประทศไทย 

ใหเกียรติปดการฝกอบรมและมอบวุฒิบัติใหแกผูผานการฝกอมรม หลักสูตร "การเจรจาตอรอง และติดตามหน้ีคงชําระ" รุนท่ี 2

มีผูผานการฝกอบรมจํานวน 62 คน จากสหกรณฯ ทุกประเภท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค) 

มอบเง ินสวัสดิการของสหกรณฯ ให แกสมาชิกผู  เส ียชีว ิต 

นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณฯ นางศิริรัตน อ่ําตระกูล กรรมการฝายบริหารท่ัวไป และ

เขารวมการฝกอบม “การเจรจาตอรองและติดตามหน้ีคางชําระ” รุนท่ี 2
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ฟเจอรใหม บนแอปพลิเคช่ันสหกรณฯ

สามารถตรวจสอบวงเงินค้ําประกันคงเหลือไดแลววันน้ี

วิธีสมัครใช Line Connect 

ตรวจสอบเงิน เขา- ออก ทันที

5

สามารถตรวจสอบวงเงินค้ําประกันคงเหลือไดแลววันน้ี

วิธีสมัครใช Line Connect 

ตรวจสอบเงิน เขา- ออก ทันที

ตัวอยางตัวอยางตัวอยางตัวอยาง



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 ส.ค. 63    9,379 
 เขาใหม                               54
 สมาชิกลาออก                       22
 ขาดสมาชิกภาพ                       12
 รวมปลายเดือน ส.ค. 63    9,399
 สมาชิกสมทบ          264

ขอมูล ณ วันท่ี 22 กันยายน 2563

ฐานะทางการเงิน 
ณ วันส้ินเดือนสิงหาคม 2563

ทุนเรือนหุน       3,240,764,803.49 
ทุนสํารอง                 310,006,270.76 
เงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน                  -ไมมี-
รายได                    352,727,461.34 
รายจาย                   136,108,694.73 
กําไรสุทธิโดยประมาณ  216,618,766.61 

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

คน
คน
คน
คน
คน
คน

จํานวนสมาชิก
ณ วันส้ินเดือนสิงหาคม 2563


