
ปีที� 20 ฉบบัที� 7 ประจําเดือนกรกฎาคม 2564

สารสัมพันธ
สหกรณอ์อมทรพัยค์รสูมุทรปราการ จาํกดั

สงเสริมการออม เพียบพรอมบริการ บริหารโปรงใส

นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

ความงดงาม ในนํ้าใจของสมาชิก

ฐานะทางการเงิน ฐานะทางการเงิน ฐานะทางการเงิน 
ณ วันสิ้นเดือนณ วันสิ้นเดือนณ วันสิ้นเดือนมิถุนายนมิถุนายนมิถุนายน 2564 2564 2564

จํานวนสมาชิกจํานวนสมาชิกจํานวนสมาชิก
ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน 2564ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน 2564ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน 2564

 สมาชิกตนเดือน มิ.ย. 64    
 เขาใหม                              
 สมาชิกลาออก                        
 ขาดสมาชิกภาพ                           
 รวมปลายเดือน มิ.ย. 64    
 สมาชิกสมทบ          

ขอมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
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   3,313,402,281.45 
 332,467,346.39 

              ไมมี                      
261,344,422.29 

   108,964,748.23 
 152,379,674.06 

       การชวยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกขยาก นี้คือความสวยงามของเพื่อนมนุษย 
คนแตละคนมีตนทุนทางชีวิตไมเหมือนกันตลอดเสนทางเดินของชีวิต ทุกคนมีบทเรียน
ของชีวิตที่แตกตางกัน ความสําเร็จและความทุกขยากของชีวิตที่แตกตางกัน แตมารวม
กลุมกันเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน
       ผมโชคดีที่ไดมาเปนประธาน มีโอกาสคอยดูแลและอํานวยความสะดวกใหสมาชิก 
ไดเห็นจิตใจในความเอื้อเฟอของสมาชิกจํานวนมากแลวชื่นใจ หลายทานมีเงินฝาก
หรือหุนเปนจํานวนมาก แตหลายทานก็มีเงินกูจํานวนมากเชนกัน 

ดวยสถานการณโควิด 19 ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี ้
เราไดเห็นความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความมีนํ้าใจ 
เราตางทราบถึงปญหาความเดือนรอนของทุกคน
เปนอยางดี การลดดอกเบี้ยเงินกูลง 0.25 
สมาชิกหลายทานถึงแมไมไดกูก็ยินดี แมทราบ
เปนอยางดีวาจะสงผลถึงเงินปนผลที่ตํ่าลง 
แตเพื่อเปนการแบงเบาภาระใหแกเพื่อนสมาชิก
ดวยกัน นี้คือความงดงามของสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยครูสมุทรปราการ

ติดตอสอบถามเพิ่มเติม 
02 384 2493 - 4 ตอ 31

จันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 16.00 น.

รอบท่ี 2 วันเสารท่ี 18 กันยายน 2564 

รอบที่ 1 วันเสารที่ 28 สิงหาคม 2564 

เริ่มการอบรมเวลา 08.30 - 15.30 น.

ลงทะเบียนผาน Google form  

“การวางแผนชีวิต เก็บเงินอยางไรใหไดลาน”

“ปลด คลายล็อค หนี้”

ติดตอสอบถามเพิ่มเติม 
02 384 2493 - 4 ตอ 31

จันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 16.00 น.

อบรมออนไลน งาย ๆ พรอมไดเกียรติบัตร!
โครงการอบรมใหความรูทางการเงินและระเบียบขอบังคับสหกรณ 

รับจำนวนจำกัด!300 คน/รอบเม่ือครบจำนวนขอสงวนสิทธ์ิปดรับการลงทะเบียนทันที

เทคนิควางแผนทางการเงินเปล่ียนแปลง ปฏิวัติชีวิต พิชิตอิสรภาพทางการเงิน ปรัชญา อุดมการณ หลักการ วิธีการ
รวมถึงบทบาทหนาที่ของสมาชิกสหกรณ กฎหมาย ขอบังคับและระเบียบของสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ

เน้ือหาอ่ืน ๆ ท่ีไมควรพลาด รับรูถึงสิทธิประโยชนตาง ๆ ของสหกรณ

นายจักรพงษ เมษพันธ กูรูดานการเงินชื่อดัง

อบรมผานโปรแกรม

รอบที่ 1
5 - 25 ส.ค. 64 

รอบที่ 2
5 ส.ค. - 15 ก.ย. 64

วันอบรมสมาชิกจะไดรับลิงคและรหัสผานการเขาสูหองอบรมผานเบอรโทรศัพทของทานที่ไดลงทะเบียนไว

เมื่อทานทำแบบทดสอบความรูความเขาใจ กอน - หลัง การอบรม “ผูที่ผาน 50%” จึงจะไดรับเกียรติบัตร

(ฟรี ไมมีคาใชจาย)

Zoom meetting



การโอนเงิน

โปรดแจงสหกรณฯ
สทิธิป์ระโยชนของทาน

การแจง ฝาก - ถอนเงินและชําระหนี้ชองทางออนไลนกับสหกรณ

ในชวงสถานการณการแพรเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชื่อบัญชี สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ธนาคาร
กรุงไทย สาขาปากนํ้า เลขที่บัญชี 219-1-06932-0 หลังจาก
โอนเงินเขาบัญชีแลว กรุณาระบุเลขสมาชิก ชื่อ-สกุล และเบอร
โทรศัพท พรอมถายสําเนาใบสลิปเงินโอนแจงสหกรณ (การเงิน)  
02-384-2493-4 ตอ 10,11,12 หรือสงแจงตามชองทางออนไลน
ของสหกรณ ภายในเวลา 15.00 น. วันและเวลาทําการ

ชองทางที่ 1

การถอนเงนิการฝากเงนิหรอืชาํระหนีแ้ละการถอนเงนิ

กดผานตู ATM กรุงไทยทุกสาขา 
(เฉพาะบัญชี 00121XX)

ชองทางที่ 2

โทรแจง (งานการเงิน) 
087-681-0220 

ภายในเวลา 15.00 น. 

โอนเงินผาน 
App KTB NEXT

โอนเงินผานตู ATMโอนเงินระหวางบัญชี

สลิปใบโอนเงิน

ติดตอเคานเตอร
ธนาคารกรุงไทย

รูปภาพสลิปการโอนเงิน

ชองทางที่ 1

ชองทางที่ 3

แจงผานสื่อออนไลน
 line add : @spktc
facebook สหกรณ 

ภายในเวลา 15.00 น. 

แจงโอนเงินฝาก
แกสหกรณ โทรแจง (งานการเงิน) 

หรือแจงผานสื่อออนไลน line add : @spktc  
พรอมแนบหลักฐานสลิปการโอนเงิน

หมายเหตุ : ศูนยบริการสมาชิก
บางพลีแจงไมเกิน 14.00 น.

สมาชิกประสบเหตุจากภัยธรรมชาติ อัคคีภัย หรืออุบัติภัยอื่นๆ     

สหกรณใหสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกรายละ

เอกสารหลักฐาน

      1. บันทึกขอความตามแบบราชการ

      2. ภาพถายประกอบการพิจารณา

      3. สําเนาหนังสือรับรองของทางราชการวาประสบภัย

      4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับสวัสดิการ

ตองแจงใหสหกรณทราบ ภายใน 15 วัน 

หลังเกิดเหตุประสบภัย

หลักเกณฑการขอรับสวัสดิการ

    1. สมาชิกผูนั้นตองมีรายชื่อในทะเบียนบาน

    2. บานที่อยูนั้น ตองมีระยะทางที่เดินทาง ไป – กลับ เปนประจํา                

    3. ตองมีหนังสือรับรองของทางราชการ วาบานนั้นประสบภัยจริง

ไมเกิน 50,000 บาท

สวัสดิการสหกรณชวยเหลือสมาชิกที่ประสบภัย

ชองทางที่ 2 ชองทางที่ 3



สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด มอบเงินสวัสดิการของสหกรณ ให แกสมาชิกผู  เสียชีวิต 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
สมาชิกสามัญ 2,363 ราย สมาชิกสมทบ 73 ราย 

รวมสมาชิกจํานวน 2,436 ราย

     เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 นายชาญสินธุ กิจแสงทอง รองประธานกรรมการ นายไพฑูรย  คงเทียน 
รองประธานกรรมการ นางวาสนา แจมเจริญ กรรมการ นายวุฒิชัย  วันทมาตย คณะทํางานสนับสนุน
คณะกรรมการ นายสุรัตน รื่นเริง ผูตรวจสอบกิจการ นายไพโรจน ตันเจริญ ผูตรวจสอบกิจการ พรอมกับ
นางนรีรัศม สุกุลมงคงศักดิ์ หัวหนาศูนยบริการสมาชิก ไดเขารวมพิธีรับฟงสวดอภิธรรม นาย สนั่น แกวนุช 
สมาชิกผูลวงลับ โดยสหกรณมอบสวัสดิการถึงแกกรรม 34 ป 10 เดือน จํานวน 345,000 บาท และ
คาปลงศพจํานวน 13,000 บาท แกครอบครัวแกวนุช 

     เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นางวาสนา แจมเจริญ กรรมการ และนายไพโรจน ตันเจริญ ผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณ ไดเขารวมพิธีรับฟงสวดอภิธรรม นายประยูร สุขยืน สมาชิกผูลวงลับ โดยสหกรณมอบ
สวัสดิการถึงแกกรรม อายุการเปนสมาชิก 49 ป 10 เดือน จํานวน 420,000 บาท และคาปลงศพจํานวน 
13,000 บาท แกครอบครัวสุขยืน

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายเมธชนัน เสืออากาศ กรรมการสหกรณ ไดเขารวมพิธีรับฟงสวด
อภิธรรม นายสถาพร เจริญเตีย สมาชิกผูลวงลับ โดยสหกรณมอบสวัสดิการถึงแกกรรม อายุการเปนสมาชิก 
22 ป 4 เดือน จํานวน 300,000 บาท และคาปลงศพจํานวน 13,000 บาท แกครอบครัวเจริญเตีย

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายณรงค  ธีระกุล นายกสมาคม พรอมดวยคณะกรรมการสมาคม 
และคณะที่ปรึกษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ ไดเขารวมพิธีรับฟงสวดอภิธรรม นายประยูร สุขยืน 
สมาชิกผูลวงลับ โดยมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห จํานวน 222,000 บาท แกครอบครัวสุขยืน และเมื่อวันที ่
16 กรกฎาคม 2564 ไดเขารวมพิธีรับฟงสวดอภิธรรม นายสุรัตน รื่นเริง โดยมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
จํานวน 221,000 บาท แกครอบครัวรื่นเริง

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการดําเนินการไดเขารวมพิธีรับฟงสวดอภิธรรมสมาชิกผูลวงลับ 
นายสุรัตน รื่นเริง ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ โดย นายชาญสินธุ กิจแสงทอง รองประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ พรอมดวยนางสาวนวลอนงค วงษเพ็ชร กรรมการและเลขานุการ นายวุฒิชัย วันทมาตย คณะทํางาน
เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการ นายไพโรจน ตันเจริญ ผูตรวจสอบกิจการ และนางนรีรัศม สุกุลมงคงศักดิ ์
หัวหนาศูนยบริการสมาชิก มอบสวัสดิการถึงแกกรรมอายุการเปนสมาชิก 40 ป 3 เดือน จํานวน 375,000 บาท 
คาปลงศพจํานวน 13,000 บาท สวัสดิการประสบอุบัติเหตุ จํานวน 100,000 บาท และเงินสงเคราะหสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพย แหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) จํานวน 
20,000 บาท แกครอบครัวรื่นเริง

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการดําเนินการไดเขารวมพิธีรับฟงสวดอภิธรรมสมาชิกผูลวงลับ 
นายทวีป เอี่ยมเดช โดย นางศิริรัตน อํ่าตระกูล กรรมการและเหริญญิก มอบสวัสดิการถึงแกกรรมอายุการเปน
สมาชิก 53 ป 3 เดือน จํานวน 440,000 บาท คาปลงศพจํานวน 13,000 บาทแกครอบครัวเอี่ยมเดช

      เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายไพฑูรย คงเทียน รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ  

เปนตัวแทนคณะกรรมการถวายเงินใหแกทางวัดบางพลีใหญกลาง จํานวน 50,000 บาท เพื่อรวมสมทบทุน

ชวยเหลือในการฌาปนกิจศพผูเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สหกรณถวายเงินใหวัดบางพลีใหญกลาง รวมสมทบทุนชวยเหลือฌาปนกิจศพผูเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส (Covid 19)

         โดยทางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ไดมอบเงินฌาปนกิจ
สงเคราะหใหกับครอบครัวสมาชิกผูลวงลับอีก 2 ราย ดังนี้
         1. นายเชาว ใจกําแหง จํานวน 222,000 บาท 
         2. นายสถาพร เจริญเตีย จํานวน 222,000 บาท



กรุณาสง          ชื่อที่อยูผูรับ        

1.นายณัฐพล นุชอุดม  2.นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ  3.นางวาสนา แจมเจริญ  4.ดร.ภูมิ พระรักษา         

ชําระคาบริการเปนเงินเชื่อ

ใบอนุญาตพิเศษที่ 63/2561

ที่ทําการไปรษณียสมุทรปราการ

 สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สํานักงานใหญ) เลขท่ี 23 / 17-20 ถนนสุขุมวิท ตําบลปากน้ํา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรสาร การเงิน ต อ 13 โทรสารอื่นๆ 02 384 2495
 ศูนยบริการสหกรณ โครงการบิสซิเนสทาวน แอดซิต้ีพารค เลขท่ี 382/42 หมู  ท่ี 1 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท : 0-2050-4360 โทรสาร : 0-2050-4361 มือถือ : 086-376-4514

สหกรณอ์อมทรพัยครูสมุทรปราการ จาํกดั SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

ID:@spktc 

www.spktcoop.com 

02 384 2493
02 384 2494
02 756 3995
02 288 0904 

s p k t c 1 0 2 7 0 @ h o t m a i l . c o m   

Line connect

- การเงิน     ตอ 10,11,12
- สินเชื่อ/กู /คํ้าประกัน   ตอ 15,16,17,14
- นิติกร/ปรับโครงสรางหนี้   ตอ 23,24
- สวัสดิการ/ลาออก/โอนยาย  ตอ 27
- ฌาปนกิจฯ      ตอ 28
- ATM/ใบเสร็จ     ตอ 25,26
- ธุรการ รับ/สงเอกสาร   ตอ 21,22
- ประชาสัมพันธ    ตอ 31,32

5.นายสมชาย พึ่งอิ่ม      
9.น.ส.วรรณผกานต  บบุผาสวุรรณ   10.น.ส.เพญ็นภา   ทมุมี    

6.วาที่ร.ต.ลมบล บุญมานะ     7.นางกิ่งดาว เทือกขันตี    8.นางวาทินี สุธนรักษ
คณะบรรณาธิการ 

เลขบัญช ี2191069320 
สาขาปากนํ้า

 เอกสารที่ตองสงแจง เพื่อใหสหกรณสงยอดเรียกเก็บไปยังหนวยงานตนสังกัดใหม     
  ของทาน ระหวางรอหนวยงานตนสังกัดหักชําระใหสหกรณ (สงทางออนไลนได)
 1. คําสั่งแตงตั้งบรรจุรับราชการหรือคําสั่งยาย
 2. บันทึกขอความแจงยาย (กรณีไมใชขาราชการ)
 3. แนบสําเนาบัตรประชาชน 
  สมาชิกขอเอกสารยินยอมใหหักผานตนสังกัดใหแกสหกรณไดทางไลนสหกรณ หลังจากสง   
  เอกสารทั้งหมดแลวนั้น ตรวจสอบสลิปเงินเดือนของทาน หากไมมีการหักชําระใหสหกรณ 
  สามารถโอนเงินแจงสหกรณดวยตนเองไดกอนชองทางออนไลน

สมาชิกที่ยายหนวยงานตนสังกัดหรือบรรจุราชการในหนวยงานใหม

 เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของสมาชิกผูกู และผูคํ้าประกัน เนื่องจากหากสมาชิกผูกูผิดนัดชําระหนี้กับทางสหกรณ จะสงผล
กระทบทั้งผูกู และผูคํ้าประกัน อาทิเชน ผูกูจะถูกระงับการกู การคํ้าประกัน การรับสวัสดิการทุกประเภท และสมาชิกผูคํ้าประกันจะถูก
ระงับสิทธิ์การกู และการคํ้าประกันชั่วคราว เปนตน ดังนั้น เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบดังกลาว ทางสหกรณจึงขอใหสมาชิกผูกูที่
ยายหนวยงานตนสังกัดใหม โปรดตรวจสอบสลิปเงินเดือนของทาน หากยังไมมีการหักชําระใหโอนเงินชําระดวยตนเองกอน สามารถแจง
รายละเอียดทางชองทางออนไลน ดังนี้

Line,Facebook ระบุชื่อ เลขสมาชิก แจงจุดประสงคการโอนเงิน (แนบหลักฐานการโอน) 
เลขบัญชี 219-1-06932-0 ธ.กรุงไทย สาขาปากนํ้า สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

กรณีหนวยงานตนสังกัดไมหักสงเงินให
สหกรณ สมาชิกสามารถทําเอกสารขอหัก
ผานบัญชีกรุงไทยอัตโนมัติกับสหกรณ
ไดทันที
1. แบบคําขอหักผานบัญชีอัตโนมัติ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรขาราชการ
3. สําเนาหนาบัญชีกรุงไทย (บัญชีเงินเดือน)

เอกสารหักผานบัญชีสงฉบับจริงทางไปรษณีย
หรือกลองรับเอกสารหนาสหกรณ


