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• อานตอหนา 3

เร ื ่องแจงจากประธานกรรมการดําเนินการสหกรณฯ

กิจกรรมสหกรณ และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณฯ

แจงปรับปรุงสวัสดิการประสบอุบัติเหตุแกสมาชิก

• อานตอหนา 2

สารจากบรรณาธิการ

นายพรเทพ คุรุเมธากร
ประธานกรรมการ

ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

ปท่ี 19 ฉบับท่ี 10
ประจําเดือนตุลาคม 2563

ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2563 • อานตอหนา 4

เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาที่สุดมิได

ขาพระพุทธเจา สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

รับสมัครกรรมการสหกรณเพื ่อตํารงดําแหนงวาระป 2564-2565

• อานตอหนา 6

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

เง ินของขวัญปใหมประจําป 2564
การเลือกผอนชําระเง ินกู  แบบธนาคาร และแบบสหกรณฯ • อานตอหนา 5

• อานตอหนา 5

       ผมนายพรเทพ คุรุเมธากร ขอฝากเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณฯ ชุดที่ 60/64
ที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้ๆ โดยวันที่ เวลา และสถานที่สรรหา ไดประกาศแลวในสื่อออนไลน รวมไปถึง
สารสัมพันธฉบับนี้ หากตองการเห็นสหกรณฯ เปนไปในทิศทางใด ขอใหใชสิทธิ์ของทานในการเลือก
กรรมการเปนตัวแทนเขามาบริหารงานสหกรณฯ ตามที่ทานเห็นชอบ
       และการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 การประชุมที่ทุกทานสามารถไปรวมกันลงมติ
เพื่อวางแผนแนวทางการดําเนินงานของสหกรณฯ ตลอดจนมีขอเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา 
ขอใหทุกทานรักษาสิทธิ์ในการรวมดวยชวยกันทําใหสหกรณฯ ของเรายังมั่นคงตลอดไป
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นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร

เร่ืองแจงจากประธานกรรมการดําเนินการสหกรณฯเร่ืองแจงจากประธานกรรมการดําเนินการสหกรณฯ

สานความคิด สมาชิกมีสวนรวม ขอขอบคุณในคําช่ืนชมและทุกกําลังใจ

ท่ีสมาชิกทุกทานมอบใหผม และคณะกรรมการทุกทาน ในการดําเนินการ ขอบคุณสมาชิก

ทุกทานท่ีมีความม่ันใจและเช่ือม่ันในการดําเนินการ

วันน้ีฐานะทางการเงินของสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ (เดือนกันยายน)

มีทุนดําเนินงานรวม 8,432,532,626.45 บาท ทุนเรือนหุน 3,248,612,208.50 บาท

มีเงินฝากจากสมาชิก 4,252,752,982.38 บาท และยังไดรับความเช่ือม่ันและไววางใจ

จากสหกรณออมทรัพยอ่ืนๆ นําเงินมาฝาก จํานวน 321,613,447.17 บาท โดยไมมี

เงินกูยืมจากสถาบันการเงินอ่ืน มีกําไรสุทธิโดยประมาณ 240,814,420.00 บาท

สรางคุณคาการบริการ วันน้ีสมาชิกเขามาติดตอท่ีสํานักงานไดสัมผัสถึง

การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงในการบริการ ทุกเสียงสะทอน และขอเสนอแนะของสมาชิก 

ไดรับการแกไขท้ังหมดท้ังมวล อยูบนพ้ืนฐานเพ่ือประโยชนของสมาชิก

ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด



สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยคร ูสมุทรปราการ จ ําก ัด

สหกรณฯ มอบเง ินสวัสดิการของสหกรณฯ ให แกสมาชิกผู  เส ียชีว ิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจําป 2563
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      สหกรณฯ ไดดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เม่ือวันท่ี 12 ก.ย. 63 คณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ คณะควบคุมภายใน
และเจาหนาท่ีสหกรณฯ ไดเขารวมอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล และการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
โดยนายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณฯ เปนประธานเปดโครงการ ซ่ึงไดรับเกียรติจากวิทยากร 2 ทาน
ไดแก นายอดิศร ภูริวัฒน จากสํานักงานกฏหมายมหาชนรามธรรมวินิจฉัย และนางสาววิลาวัลย ลิปนะวรรณกูล ผูอํานวยการสวนพัฒนา
นโยบายการกํากับกองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานปองกันและการปรามปรามการฟอกเงิน 

         ดร.สุชาติ ใจสถาน กรรมการดําเนินการฝายสวัสดิการและสารสนเทศ เปนตัวแทน

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด เขารวมฟงสวดพระอภิธรรม เพ่ือแสดงความ

ไวอาลัยใหแก นายสมบัติ เจริญสุข ขาราชการครูวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ 

ผูเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ ณ วัดทาสะอาน อ. บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมอบสวัสดิการ

สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 300,000 บาท สวัสดิการประสบอุบัติเหตุจํานวน 100,000 บาท

และคาปลงศพ จํานวน 13,000 บาท ใหแกครอบครัวเจริญสุข (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563)

          กระผมนายณรงค ธีระกุล นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ขณะน้ีสมาคม
มีสมาชิกจํานวน 2,489 คน แบงออกเปน สมาชิกสามัญจํานวน 2,417 คน และสมาชิกสมทบจํานวน 72 คน สมาคมฯ ถือวาเปน
สวัสดิการหน่ึงของสหกรณฯเพื่อชวยเหลือเพื่อนสมาชิกดวยกัน (ขอมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563)

การประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
     นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดําเนินการ และนายกําจัด สุวรรณปาล นายณัฐพล นุชอุดม คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด เขารวมการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย จํากัด
เม่ือวันเสารท่ี 19 กันยายน 2563 ณ  หองประชุม ช้ัน 7 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยไทย
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แบบสหกรณ์(คงตน้)

แบบธนาคาร(คงยอด)

ตวัอยา่ง กูส้ามญัจ านวน 1,000,000 บาท ผอ่นช าระ สูงสุด 180 งวด
จะตอ้งผอ่นช าระ เงินตน้ 5,600 บาท (ยอดคงท่ี)

ดอกเบ้ีย 4,884 บาท (ดอกเบ้ียอาจเปล่ียนแปลงตามจ านวนวนัของเดือนนั้น)

รวม 10,484 บาท (เปล่ียนแปลงตามยอดดอกเบ้ีย)

จะตอ้งผอ่นช าระ เงินตน้ 3,616 บาท (เปล่ียนแปลงตามยอดดอกเบ้ีย)

ดอกเบ้ีย 4,884 บาท (ดอกเบ้ียอาจเปล่ียนแปลงตามจ านวนวนัของเดือนนั้น)

รวม 8,500 บาท (ยอดคงท่ี)

การส่งทั้ง 2 แบบเม่ือเงินตน้ลดลง ดอกเบ้ียจะลดตามท่ีไดค้  านวณจากยอดเงินตน้คงเหลือ

ขอ้ดี 
จ่ายนอ้ย ยอดคงท่ีทุกเดือน

ขอ้เสีย
ดอกเบ้ียลดชา้เน่ืองจากเงินตน้ท่ีจ่ายนอ้ยกวา่

ขอ้ดี
ดอกเบ้ียลดลงมากกวา่เน่ืองจากเงินตน้ท่ีลดลงมากกวา่
ส่งผลใหย้อดช าระจะนอ้ยลงในช่วงระยะหลงั
ขอ้เสีย
จ่ายมากในช่วงระยะแรก ยอดช าระค่อนขา้งสูงกวา่

แบบธนาคาร(คงยอด)แบบสหกรณ์(คงตน้)
หมายเหตุ : การส่งทั้ ง 2 แบบ 
สามารถโอนแยกมาช าระเพิ่มเติม
เพื่อตัดเงินต้นบางส่วนได้ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งผ่อนช าระจนครบก าหนด
งวดช าระ ท่ีไดท้ าสัญญาไว้
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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.ย. 63    9,399 
 เขาใหม                               25
 สมาชิกลาออก                       16
 ขาดสมาชิกภาพ                         2
 รวมปลายเดือน ก.ย. 63    9,406
 สมาชิกสมทบ          266

ขอมูล ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2563

ฐานะทางการเงิน 
ณ วันส้ินเดือนกันยายน 2563

ทุนเรือนหุน      3,248,612,208.50 
ทุนสํารอง                 310,006,270.76 
เงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน                  -ไมมี-
รายได                    389,978,807.99 
รายจาย                   149,164,387.99 
กําไรสุทธิโดยประมาณ  240,814,420.00 

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

คน
คน
คน
คน
คน
คน

จํานวนสมาชิก
ณ วันส้ินเดือนกันยายน 2563


