สารสัมพันธ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด

ปี ที� �� ฉบับที� � ประจําเดื อนกุมภาพันธ์ ����
จํานวนสมาชิก
ณ วันสิ้นเดือนมกราคม 2564

สารจากประธานกรรมการดําเนินการสหกรณฯ

สมาชิกตนเดือน ม.ค. 64
9,511 คน
เขาใหม
29 คน
สมาชิกลาออก
40 คน
ขาดสมาชิกภาพ
2 คน
รวมปลายเดือน ม.ค. 64
9,498 คน
สมาชิกสมทบ
271 คน
ขอมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564

วันนี้ตองขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน ที่ไดเขาใจและเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ เราตองเขาใจตรงกันวาสหกรณมิใชแคสถาบันการเงิน
ที่ปลอยแคเงินกู แตเปนสถาบันที่จะตองพัฒนาและดูแลสมาชิก เสนทางการอยูรวมกัน
ของสมาชิกแตละทานอาจจะแตกตางกัน แตดวยความเปนพี่นองกันของการเปนสมาชิก
เราทุกคนตางชวยกันดูแลซึ่งกันและกัน
วันนี้คณะกรรมการชุดที่ 60/2564 กําลังจะสรางระบบในการพัฒนาและดูแลสมาชิก
วันนี้เราคงไดเห็นและตระหนักเหมือนกัน ถาคุณภาพของสมาชิกดีจะสงผลถึง ความมั่นคง
และความเจริญกาวหนาของสหกรณและสงผลกระทบไปถึง
คุณภาพของนักเรียนและคุณภาพการศึกษา
ซึ่งเมื่อทานสมัครเขามาเปนสมาชิกของสหกรณแลว
ทานจะตองรูวาทานจะเรียนรูและบริหารการเงินอยางไร
ในการเขามาเปนสมาชิกของสหกรณและดําเนินการไปสู
เปาหมายอนาคตที่ดีกวาหลังเกษียณอายุราชการ โดยนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต
วันนี้เรารวมกันสรางการเปลี่ยนแปลงและอนาคต
ที่ดีกวารวมกันโดยมีสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ
เปนเพื่อนรวมเดินทาง
นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

ฐานะทางการเงิน
ณ วันสิ้นเดือนมกราคม 2564
ทุนเรือนหุน
3,278,895,248.46 บาท
ทุนสํารอง
332,467,346.39 บาท
เงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน
-ไมมี- บาท
รายได
77,642,049.81 บาท
รายจาย
35,399,086.32 บาท
กําไรสุทธิโดยประมาณ 42,242,963.49 บาท

สวัสดิการสําหรับสมาชิกเกษียณอายุ

การคํานวณเงินสวัสดิการเกษียณอายุ นับจํานวนปที่เปนสมาชิกจนถึงวันเกษียณคูณดวย 800 บาท เศษ 6 เดือนขึ้นไปใหนับเปน 1 ป
ทั้งนี้ การจายเงินตามสวัสดิการนี้ ไมรวมถึงกรณีถูกไลออกหรือถูกใหออกจากราชการหรืองานประจํา
เอกสารหลักฐาน
1. คํารองขอรับสวัสดิการตามแบบที่สหกรณกําหนด
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการของสมาชิกผูขอรับสวัสดิการ
3. สําเนาคําสั่งเกษียณอายุ หรือหนังสือรับรองจากผูรับใบอนุญาต

สวัสดิการรักษาพยาบาล
สหกรณจายครั้งละ 1,000 บาท ปละไมเกิน 2 ครั้ง ยื่นคําขอภายใน 1 ป นับจากวันที่เขารับการรักษาพยาบาลเปนคนไขใน
เอกสารหลักฐาน
1. แบบคําขอรับเงินสวัสดิการตามที่สหกรณกําหนด
2. สําเนาบัตรประชาชน
3. สําเนาหลักฐานจากสถานพยาบาลที่แสดงวาเขารับการรักษาเปนคนไขใน

สงเสริมการออม เพียบพรอมบริการ บริหารโปรงใส

สวัสดิการประสบอุบัติเหตุแกสมาชิก
กรณีถึงแกกรรมดวยอุบัติเหตุ

สหกรณมอบเงินจํานวน 100,000 บาท
ยื่นภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันที่ประสบอุบัติเหตุหรือสูญเสียอวัยวะ

กรณีสูญเสียอวัยวะ

เอกสารหลักฐาน
1. แบบคําขอรับเงินสวัสดิการตามที่สหกรณกําหนด
1. ใบรับรองแพทยหรือสําเนาใบมรณะบัตร
2. สําเนาหนังสือรับรองการตาย
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบานของผูมีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ

1. มือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสูญเสียสายตาสองขาง จายไมเกิน 100,000 บาท
2. มือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
จายไมเกิน 100,000 บาท
3. มือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสูญเสียสายตาหนึ่งขาง
จายไมเกิน 100,000 บาท
4. เทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสูญเสียสายตาหนึ่งขาง
จายไมเกิน 100,000 บาท
5. มือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ
จายไมเกิน 50,000 บาท
6. เทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา
จายไมเกิน 50,000 บาท
7. สูญเสียสายตาหนึ่งขาง
จายไมเกิน 50,000 บาท
ใหมีสิทธิ์ไดรับเงินสูงสุดเพียงขอเดียวเทานั้น

กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ไดเปนไปติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือน นับตั้งแตวันที่ประสบอุบัติเหตุ ใหมีสิทธิ์ไดรับเงิน 100,000 บาท
(สิทธิ์ในการขอรับเงินอันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุในคราวเดียวกันนั้น ใหมีสิทธิ์ไดรับเงินรวมกันแลวไมเกิน 100,000 บาท)
กรณีที่ไมไดตั้งผูรับโอนประโยชนไว จะจายใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจแกคณะกรรมการดําเนินการ
วาเปนทายาทผูมีสิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการ และหากมีหนี้สินคางชําระอยูกับสหกรณ ตองหักชําระหนี้ของสมาชิกที่คางชําระ
อยูทั้งหมดกอน

สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกเจ็บปวยที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได
เอกสารหลักฐาน
1. แบบคําขอรับเงินสวัสดิการตามที่สหกรณกําหนด
2. สําเนาบัตรประจําตัวของสมาชิกผูเจ็บปวย
3. สําเนาทะเบียนบานของสมาชิกผูเจ็บปวย
4. หนังสือรับรองความพิการจากแพทย
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสมาชิกผูเจ็บปวย

สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม

สหกรณจาย 1,000 บาทตอเดือน

มี 3 กรณี ดังนี้
1.พิการทางการมองเห็น
2.พิการทางการเคลื่อนไหว เชน อัมพฤกษ อัมพาต
3.พิการทางดานจิตใจเปนผลบกพรองทางจิตใจ หรือสมอง

เอกสารหลักฐาน
1. แบบคําขอรับเงินสวัสดิการตามที่สหกรณกําหนด
สหกรณจายครั้งละ 1,000 บาท ยื่นคําขอภายใน 1 ป
2. สําเนาทะเบียนทะเบียนสมรส
นับจากวันที่มีสิทธิ์ (หากมีบุตรคนตอมา ยังสามารถขอรับสิทธิ์ได) 3. สําเนาบัตรประชาชนของสมาชิกผูขอรับเงินสวัสดิการ
4. สําเนาสูติบัตร

สวัสดิการทุนสงเสริมการศึกษาบุตร
1. อนุบาล – ประถมศึกษา
สนับสนุนปละ 1,500 บาท
ยื่นคําขอไมเกิน
2. มัธยมศึกษาตอนตน – มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. สนับสนุนปละ 2,000 บาท
วันที่ 15 พฤศจิกายน ของทุกป
3. ปวส. – ปริญญาตรี
สนับสนุนปละ 2,500 บาท
หากพนกําหนดถือวาสละสิทธิ์
เอกสารหลักฐาน
1) แบบคําขอรับเงินสวัสดิการตามที่สหกรณกําหนด
2) ใบรับรองการเปนนักเรียน/นักศึกษา หรือใบแสดงผลการเรียน หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนเรียนของสถานศึกษา
3) สําเนาทะเบียนบานของบุตรสมาชิก (กรณีมีบุตรมากกวา 1 คน มีสิทธิ์ขอรับไดเพียง 1 ทุนเทานั้น)

สวัสดิการสําหรับสมาชิกไมมีบุตร หรือเปนโสด
ยื่นคําขอไมเกิน
วันที่ 15 พฤศจิกายน ของทุกป
หากพนกําหนดถือวาสละสิทธิ์

เอกสารหลักฐาน
1. แบบคําขอรับเงินสวัสดิการตามที่สหกรณกําหนด 3. สําเนาบัตรประชาชน
2. สําเนาบัตรประชาชนของคูสมรส
4. สําเนาบัตรทะเบียนสมรส
สมาชิกที่สมรสแลว และไมมีบุตร หรือ สมาชิกที่เปนโสด
มีอายุตัว 50 ปขึ้นไป และมีอายุการเปนสมาชิก
ไมนอยกวา 10 ป ดังนี้

- คูสมรสที่เปนสมาชิกทั้งสามีและภรรยา ใหคนละ 3,000 บาท
- คูสมรสที่เปนสมาชิกฝายเดียว ให 3,000 บาท
- สมาชิกที่เปนโสด ให 3,000 บาท

(มีสิทธิ์รับสวัสดิการเพียงครั้งเดียว และไมมีสิทธิ์รับทุนสงเสริมการศึกษาบุตร)

สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกที่ประสบภัย
1) ประสบเหตุจากภัยธรรมชาติ อัคคีภัย หรืออุบัติภัยอื่นๆ
ระหวางการปฏิบัติหนาที่ สหกรณใหรายละ

ไมเกิน 50,000 บาท

ตองแจงใหสหกรณทราบ ภายใน 7 วัน
หลังเกิดเหตุประสบภัย

หลักเกณฑการขอรับสวัสดิการ
1. สมาชิกผูนั้นตองมีรายชื่อในทะเบียนบาน
2. บานที่อยูนั้น ตองมีระยะทางที่เดินทาง ไป – กลับ เปนประจํา
3. ตองมีหนังสือรับรองของทางราชการ วาบานนั้นประสบภัยจริง

เอกสารหลักฐาน
1. บันทึกขอความตามแบบราชการ
2. ภาพถายประกอบการพิจารณา
3. สําเนาหนังสือรับรองของทางราชการวาประสบภัย
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของทายาทผูขอรับเงินสวัสดิการ

สวัสดิการชวยเหลืองานศพ บิดา มารดา คูสมรส และบุตรสมาชิก
สหกรณจะจายเงินชวยเหลือ ศพละ 3,000 บาท ภายใน 90 วัน
ถาสมาชิกที่ขอรับสวัสดิการมีมากกวา 1 คน ใหมีสิทธิ์ขอรับไดเพียงคนเดียว

เอกสารหลักฐาน
1. แบบคําขอรับเงินสวัสดิการตามที่สหกรณกําหนด
2. สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบานสมาชิกผูยื่นคําขอ
3. สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบานผูเสียชีวิต (ปมแจงตาย)

4. สําเนาใบมรณะบัตร
5. สําเนาทะเบียนสมรส

สวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม
สวัสดิการคาปลงศพ รายละ 10,000 บาท โดยไมมีการหักหนี้สินที่ผูกพันกับสหกรณ และใหสหกรณรวมเปนเจาภาพสวด
พระอภิธรรมศพ จํานวน 3,000 บาท โดยประธานกรรมการ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหไปรวมงาน
โดยพิจารณาระยะเวลาการเปนสมาชิกตอเนื่องตามหลักเกณฑ ดังนี้

เงื่อนไขขอที่ 6 ตัวอยางเชน เปนสมาชิกสหกรณ 27 ป รับสวัสดิการ [300,000 + (5,000 X 2)] = 310,000 บาท
หมายเหตุ : กรณีสมาชิกถึงแกกรรมและยังมีหนี้สินผูกพันกับสหกรณ ใหสหกรณหักสวัสดิการนี้ ชําระหนี้สินที่ผูกพันใหหมดสิ้นกอน
เอกสารหลักฐาน
1. สําเนาใบมรณบัตร 2. สําเนาทะเบียนบานทายาทผูขอรับเงินสวัสดิการ 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตร
ขาราชการของสมาชิกผูถึงแกกรรม 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการของทายาทผูขอรับเงินสวัสดิการ

อยาลืม! ทําพินัยกรรม
ของสหกรณใหผูรับ
ผลประโยชนนะคะ

เอกสารหลักฐาน
1. เอกสารพินัยกรรมตามแบบสหกรณ
2. สําเนาบัตรประชาชน
3. สําเนาบัตรประชาชนของผูรับผลประโยชน (กรณีเขียน
อักษรระบุชื่อไมชัดเจน)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

เรียนเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2563
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ โรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง
สมาชิกทานใดประสงคเขารวมประชุม สามารถแจงชื่อจริง เลขสมาชิก และเบอรโทรศัพทของทาน
ไดที่ line : @spktc หรือ facebook : สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

ทําความรู้ จกั แอปพลิเคชััน และไลน์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู สมุทรปราการ จํากัด
ตรวจสอบข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของตนเองทัังหมดได้ ง่าย ๆ ด้ วยมื อคุ ณเอง
อาทิ ยอดหนีี ปั นผล วงเงินการคํําประกัน ใบเสร็ จ รายการเงินเดินในบัญชี รายการชํ าระรายเดื อน เป็ นต้ น

ข่าวสารจากสหกรณ์ ส่ งผ่านไลน์ ทางการ(OA) เท่านััน
ไลน์ สหกรณ์ มีประโยชน์ อย่ างไร
1.Line official รั บข้ อมู ลข่ าวสารต่ างๆ โครงการใหม่
ติ ด ตามเหตุ ก ารณ์ ส หกรณ์ ไ ด้ ทั น ท่ ว งที พร้ อ มกับ สอบถาม
ปั ญหาต่ างๆเบืืองต้ นได้ (เป็ นไลน์ ส่วนบุคคล ไม่ ใช่ กลุ่มรวม)
2.Line connect ตรวจสอบยอดหุ้ น ยอดบัญชี เงินฝาก
ยอดชํ าระรายเดื อน สถานะการยืื นคําขอกู้ถึงขัันใดแล้ ว
สแกนเพิิมเพืื อน
QR CODE
ไลน์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
สอบถามพูดคุยส่วนตัว

ID : @SPKTC

ไลน์ คอนเน็ ค แจ้ งเตื อนเงินเข้ า-ออก
บัญชี สหกรณ์ ฯ ข้ อความแจ้ งเตื อน
และฟี เจอร์ อืนๆ

สัญลักษณ์บัญชีทางการ

สหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู ส มุ ท รปราการ จํ า กั ด
มอบเงิ น สวั ส ดิ ก ารของสหกรณ ให แก ส มาชิ ก ผู  เ สี ย ชี วิ ต
สหกรณขอแสดงความเสียใจแกสมาชิกสหกรณผูลวงลับ
1. น.ส.สุนันทา ทิพยโอสถ อายุการเปนสมาชิกสหกรณ 51 ป 1 เดือน
โดยสหกรณมอบสวัสดิการ จํานวน 430,000 บาท และคาปลงศพ จํานวน 13,000 บาท
ใหแกครอบครัวทิพยโอสถ
2. นางสุนันท ควรสมาน อายุการเปนสมาชิกสหกรณ 25 ป 4 เดือน
โดยสหกรณมอบสวัสดิการ จํานวน 300,000 บาท และคาปลงศพ จํานวน 13,000 บาท
ใหแกครอบครัวควรสมาน
3. น.ส.พรพรรณ ศรีทอง อายุการเปนสมาชิกสหกรณ 8 ป 11 เดือน
โดยสหกรณมอบสวัสดิการ จํานวน 150,000 บาท และคาปลงศพ จํานวน 13,000 บาท
ใหแกครอบครัวศรีทอง
4. นายอนุวัตร ดีฉนวน อายุการเปนสมาชิกสหกรณ 4 ป โดยสหกรณ
มอบสวัสดิการ จํานวน 100,000 บาท และคาปลงศพ จํานวน 13,000 บาท
ใหแกครอบครัวดีฉนวน

สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห
สหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู ส มุ ท รปราการ จํ า กั ด
ประเภทสมาชิก

จํานวน(ราย)

สมาชิกสามัญ

2,392

สมาชิกสมทบ

73

รวม

2,465

สมาชิกผูลวงลับไดแก นายอนุวัตร ดีฉนวน
ไดเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
ซึ่งไดมอบเงิน จํานวน 226,189 บาท ใหแก
ครอบครัวดีฉนวน โดยสหกรณจะเรียกเก็บ
ศพละ 100 บาทในเดือนถัดไป
(ขอมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2564)

คณะบรรณาธิการ 1.นายณัฐพล นุชอุดม 2.นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ 3.นางวาสนา แจมเจริญ 4.ดร.ภูมิ พระรักษา
5.นายสมชาย พึ่งอิ่ม 6.วาที่ร.ต.ลมบล บุญมานะ 7.นางกิ่งดาว เทือกขันตี 8.นางวาทินี สุธนรักษ
9.น.ส.วรรณผกานต บุบผาสุวรรณ 10.น.ส.เพ็ญนภา ทุมมี
02 384 2493
02 384 2494
02 756 3995
02 288 0904

- การเงิ น
- สิ น เชื่ อ /กู  / คํ้ า ประกั น
- นิ ติ ก ร/ปรั บ โครงสร า งหนี้
- สวั ส ดิ ก าร/ลาออก/โอนย า ย
- ฌาปนกิ จ ฯ
- ATM/ใบเสร็ จ
- ธุ ร การ รั บ /ส ง เอกสาร
- ประชาสั ม พั น ธ

ต อ 10,11,12
ต อ 15,16,17,14
ต อ 23,24
ต อ 27
ต อ 28
ต อ 25,26
ต อ 21,22
ต อ 31,32

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
spktc10270@hotmail.com
www.spktcoop.com
ID:@spktc Line connect

สหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู ส มุ ท รปราการ จํ า กั ด (สํ า นั ก งานใหญ ) เลขที่ 23 / 17-20 ถนนสุ ขุ ม วิ ท ตํ า บลปากนํ้ า อํ า เภอเมื อ ง
สมุ ท รปราการ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ 10270 โทรสาร การเงิ น ต อ 13 โทรสารอื่ น ๆ 02 384 2495
ศู น ย บ ริ ก ารสหกรณ โครงการบิ ส ซิ เ นสทาว น แอดซิ ตี้ พ าร ค เลขที่ 382/42 หมู  ที่ 1 ตํ า บลบางเสาธง อํ า เภอบางเสาธง
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ 10540 โทรศั พ ท : 0-2050-4360 โทรสาร : 0-2050-4361 มื อ ถื อ : 086-376-4514

กรุณาสง

ชื่อที่อยูผูรับ

ชําระคาบริการเปนเงินเชื่อ
ใบอนุญาตพิเศษที่ 63/2561
ที่ทําการไปรษณียสมุทรปราการ

สหกรณ์ออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

