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ผลการสรรหาประธาน กรรมการ และผ้้ตรวจสอบกิจการ ชุุดที่ี� 61/2565

     นายอทิี่ธพัิที่ธ์ ธรีะวรรณสาร

กรรมการ

1. พััฒนาระบบแอปพัลิิเคชั่ั�น เพั่�อความสะดวกแก่สมาชั่ิก โดยให้้ตรวจสอบวงเงินค้�าประกันคงเห้ลิ่อได้ 
2. ย่นยันการค้�าประกันผ่่านระบบออนไลิน์ โดยไม่ต้องมาเซ็็นเอกสารที่่�สห้กรณ์์ แลิะสห้กรณ์์เปิดให้้ย่�นก้้ผ่่านระบบ
ออนไลิน์ ย่�นคำขอก้้ทีุ่กประเภที่ผ่่านเว๊ปไซ็ต์สห้กรณ์์ www.spktcoop.com
3. ปรับปรุงแอปพัลิิเคชั่ั�นรองรับการ3. ปรับปรุงแอปพัลิิเคชั่ั�นรองรับการฝาก - ถอน ได้ เพั่�อตอบสนองฝาก - ถอน ได้ เพั่�อตอบสนองบริบที่การใชั่้ชั่่วิตในสังคมของบริบที่การใชั่้ชั่่วิตในสังคมของโลิกโลิกยุคให้ม่ยุคให้ม่
4. ปรับปรุงระบบ computer เพั่�ออำนวยความสะดวกบริการแก่สมาชั่ิกด้วยระบบ Online โดยเฉพัาะในชั่่วงการแพัร่
ระบาดของโควิด 19 
5. ที่าส่สำนักงานสห้กรณ์์ออมที่รัพัย์คร้สมุที่รปราการ ที่ั�ง 3 ด้าน รวมไป5. ที่าส่สำนักงานสห้กรณ์์ออมที่รัพัย์คร้สมุที่รปราการ ที่ั�ง 3 ด้าน รวมไปถึงการปรับปรุงภ้มิที่ัศน์ห้น้าอาคารถึงการปรับปรุงภ้มิที่ัศน์ห้น้าอาคาร
สำนักงาน สำนักงาน แลิะสร้างห้้องพัยาบาลิเพั่�อรองรับสมาชั่ิกที่่�อาจเกิดเจ็บป่วยห้ากมาติดต่อธุุรกรรมที่่�สห้กรณ์์แลิะสร้างห้้องพัยาบาลิเพั่�อรองรับสมาชั่ิกที่่�อาจเกิดเจ็บป่วยห้ากมาติดต่อธุุรกรรมที่่�สห้กรณ์์
6. โ6. โครงการอบรมให้้ความร้้ที่างการเงินแลิะระเบ่ยบข้อบังคับสห้กรณ์์ แลิะโครงการอาชั่่พัเสริมเพัิ�มรายได้ “ออนไลิน์ที่ำเงิน”
เป็นส่วนห้นึ�งในการแก้ไขปัญห้าห้น่�สินคร้ของสห้กรณ์์ออมที่รัพัย์คร้ตัวอย่างระดับประเที่ศ
7. สห้กรณ์์ฯมอบเงินทีุ่นสาธุารณ์ประโยชั่น์ ให้้กับโรงพัยาบาลิรัฐบาลิที่ั�ง 8 แห้่งโรงพัยาบาลิในจังห้วัดสมุที่รปราการ 
เป็นจำนวน 1,000,000 บาที่ เพั่�อสนับสนุนการที่ำงานสถานพัยาบาลิ ในชั่่วงสภาวะวิกฤติการแพัร่เชั่่�อไวรัสโควิค-19
8. สห้กรณ์์ฯ ปรับแก้ระเบ่ยบเงินก้้สวัสดิการ ขยายวงเงินแลิะงวดชั่ำระ ปรับลิดดอกเบ่�ย เห้ลิ่อเพั่ยง 4.50% ไม่ม่เฉลิ่�ยค่น 
สามารถก้้รวมกันไม่เกิน 1,500,000 บาที่ต่อราย เริ�มบังคับใชั่้ 1 พั.ค. 2564
9. สห้กรณ์์ฯมอบเงินทีุ่นสาธุารณ์ประโยชั่น์ ถวายเงินให้้วัดบางพัลิ่ให้ญ่กลิาง ร่วมสมที่บทีุ่นชั่่วยเห้ลิ่อฌาปนกิจศพั
ผ่้้เส่ยชั่่วิตจากการติดเชั่่�อไวรัสโควิด 19 จำนวน 50,000 บาที่
10.สห้กรณ์์ฯมอบเงินทีุ่นสาธุารณ์ประโยชั่น์ ชั่่วยเห้ลิ่อจากเห้ตุประสบภัยโรงงานห้มิงต่�ระเบิด จำนวน 50,000 บาที่
11.สห้กรณ์์ฯมอบเงินให้้แก่สมาชั่ิกที่่�เกษี่ยณ์อายุ ประจำปี 2564 เพัิ�มเป็นจำนวนรายลิะ 2,000 บาที่ (สำห้รับผ่้้ที่่�มา
ร่วมงานเที่่านั�น)
12. สห้กรณ์์ปรับขยายจำนวนวงเงินให้้ก้้แลิะการค้�าประกันให้้ส้งขึ�น เริ�มใชั่้ 1 ม่นาคม 2564
13. มาตรการชั่่วยเห้ลิ่อสมาชั่ิก จากสถานการณ์์โควิด-19 อย่างต่อเน่�องจนถึงเฟส3 
 •   งดส่งหุ้้น งดผ่่อนผ่ันชั่ำระเงินต้น ส้งสุดนาน 12 เด่อน 
 •   ก้้สามัญเพั่�อเสริมสภาพัคลิ่องในชั่่วงสภาวะวิกฤต COVID-19 เพัิ�มจาก 150,000 เป็น 300,000 บาที่ แลิะเพัิ�ม
การก้้เงินฝากห้ลิักประกันได้ 90% ของยอดเงินฝาก
 •   เพัิ�มสวัสดิการชั่่วยเห้ลิ่อผ่้้ที่่�ตรวจพับเชั่่�อ สห้กรณ์์จ่าย 5,000 บาที่
 •   ผ่้้ที่่�ฉ่ดวัคซ็่นแลิ้วเกิดอาการแพั้ สห้กรณ์์จ่าย 5,000 บาที่
 •   ลิดอัตราดอกเบ่�ยเงินก้้สามัญแลิะเงินก้้ฉุกเฉิน เห้ลิ่อเพั่ยง 5.25% แลิะต่อลิดลิงอ่กเห้ลิ่อเพั่ยง 5.00 % ต่อปี
14. เปิดให้้บริการเงินก้้สามัญเพั่�อสวัสดิการสมาชั่ิกผ่้้ส้งวัยอายุ 70 ปีขึ�นไป ผ่่อนเฉพัาะดอกเบ่�ยเพั่ยง 4.50% ต่อปี ก้้ส้งสุด
ร้อยลิะ70 ของอายุการเป็นสมาชั่ิก เริ�มบังคับใชั่้ 17 ก.ย.64 เป็นต้นไป
15. กลิุ่มสมาชั่ิกลิ้กห้น่�ตามคำพัิพัากษีาเป็นสมาชั่ิกได้ ผ่่อนชั่ำระห้น่�ในโครงการปรับโครงสร้างห้น่�ได้    
16. สิที่ธุิการค�ำประกันสมาชั่ิกปรับโครงสร้างห้น่�เพัิ�มเติมจากการก้้เดิมได้ 
17. ได้ม่การปรับลิดเงินค่าหุ้้นแลิะเงินฝากบัญชั่่เลิ่มส่น�ำเงินจากเดิมในอัตราร้อยลิะ 20 ของวงเงินก้้สามัญที่ั�วไป คงเห้ลิ่อ17. ได้ม่การปรับลิดเงินค่าหุ้้นแลิะเงินฝากบัญชั่่เลิ่มส่น�ำเงินจากเดิมในอัตราร้อยลิะ 20 ของวงเงินก้้สามัญที่ั�วไป คงเห้ลิ่อ
ร้อยลิะ 10 ของวงเงินก้้สามัญร้อยลิะ 10 ของวงเงินก้้สามัญ
18. ได้ม่การปลิดลิ็อคสำห้รับสมาชั่ิกที่่�ค�ำประกันสมาชั่ิกที่่�ผ่ิดนัด ให้้ใชั่้สิที่ธุิ�18. ได้ม่การปลิดลิ็อคสำห้รับสมาชั่ิกที่่�ค�ำประกันสมาชั่ิกที่่�ผ่ิดนัด ให้้ใชั่้สิที่ธุิ�ในการก้้แลิะค�ำประกันได้ในการก้้แลิะค�ำประกันได้
19. สำห้รับสมาชั่ิกที่่�ม่ยอดค้างชั่ำระในอด่ตแต่ปัจจุบันสามารถชั่ำระห้น่�ได้ตามปกติ สห้กรณ์์ จะให้้ก้้วงเงินเที่่ายอดค้าง19. สำห้รับสมาชั่ิกที่่�ม่ยอดค้างชั่ำระในอด่ตแต่ปัจจุบันสามารถชั่ำระห้น่�ได้ตามปกติ สห้กรณ์์ จะให้้ก้้วงเงินเที่่ายอดค้าง
ชั่ำระผ่่อนส้งสุด 120 งวด เพั่�อรักษีาประวัติสมาชั่ิกไม่ให้้ม่ประวัติผ่ิดนัดชั่ำระห้น่� โดยสำห้รับสมาชั่ิกที่่�เป็นข้าราชั่การชั่ำระผ่่อนส้งสุด 120 งวด เพั่�อรักษีาประวัติสมาชั่ิกไม่ให้้ม่ประวัติผ่ิดนัดชั่ำระห้น่� โดยสำห้รับสมาชั่ิกที่่�เป็นข้าราชั่การ
ห้ร่อลิ้กจ้างห้ร่อลิ้กจ้างประจำที่่�สามารถห้ักเงินชั่ำระห้น่�ผ่่านห้น่วยงานต้นสังกัดได้ สามารถก้้ได้โดยไม่ต้องใชั่้ห้ลิักประกันประจำที่่�สามารถห้ักเงินชั่ำระห้น่�ผ่่านห้น่วยงานต้นสังกัดได้ สามารถก้้ได้โดยไม่ต้องใชั่้ห้ลิักประกัน
20. ขยายงวดแลิะอายุในการผ่่อนชั่ำระภายใต้การปรับโครงสร้างห้น่� จากเดิมผ่่อนได้ส้งสุด 240 งวดอายุไม่เกิน 75 ป20. ขยายงวดแลิะอายุในการผ่่อนชั่ำระภายใต้การปรับโครงสร้างห้น่� จากเดิมผ่่อนได้ส้งสุด 240 งวดอายุไม่เกิน 75 ป่ ่ 
ขยายเป็นขยายเป็นผ่่อนได้ส้งสุด 360 งวด แลิะอายุเกิน 90 ปีผ่่อนได้ส้งสุด 360 งวด แลิะอายุเกิน 90 ปี
21. สมาชั่ิกผ่่อนชั่ำระห้น่�ภายในอายุ 75 ปี ม่ห้น่�น้อยกว่าหุ้้น ปรับเปลิ่�ยนเป็นสมาชั่ิกผ่่อนชั่ำระห้น่�อายุไม่เกิน 90 ปี
22. คณ์ะกรรมการดำเนินการม่มติเสนอให้้ที่่�ประชัุ่มให้ญ๋สามัญประจำปี 2564 จัดสรรปันผ่ลิ22. คณ์ะกรรมการดำเนินการม่มติเสนอให้้ที่่�ประชัุ่มให้ญ๋สามัญประจำปี 2564 จัดสรรปันผ่ลิเพัิ�มจากเดิม 4.40% เป็นเพัิ�มจากเดิม 4.40% เป็น  
4.60%4.60%  เงินเฉลิ่�ยค่นเงินเฉลิ่�ยค่นจากเดิม 10% เป็น 12% จากเดิม 10% เป็น 12% เพัิ�มเงินของขวัญปีให้ม่ จากเดิม 1,500 บาที่ เป็น 2,500 บาที่ แลิะเพัิ�มเงินของขวัญปีให้ม่ จากเดิม 1,500 บาที่ เป็น 2,500 บาที่ แลิะ
เพัิ�มม้ลิค่าเพัิ�มม้ลิค่ารางวัลิในการจับฉลิากจากเดิม 120,000 เป็น 250,000 บาที่รางวัลิในการจับฉลิากจากเดิม 120,000 เป็น 250,000 บาที่
23. โครงการห้มดห้น่�เร็วไว เพั่�อคร้ไที่ยที่ั�งแผ่่นดิน เปิดให้้ลิงที่ะเบ่ยนปรับโครงสร้างห้น่� ดอกเบ่�ยเพั่ยง 4.50% ต่อปี23. โครงการห้มดห้น่�เร็วไว เพั่�อคร้ไที่ยที่ั�งแผ่่นดิน เปิดให้้ลิงที่ะเบ่ยนปรับโครงสร้างห้น่� ดอกเบ่�ยเพั่ยง 4.50% ต่อปี

ผลงานคณะกรรมการดำเนินการ ชุุด 60/2564
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นายวรพจน์  สิงหราชุ

ประธานกรรมการดำเนินการ

นายไพโรจน์ ตนัเจริญ

ผ้ต้รวจสอบกจิการ

(ผ้ที้ี่�มีวฒุิกิารศึึกษาเฉพาะด้าน)

     นายอทิี่ธพิทัี่ธ์ ธรีะวรรณสาร

กรรมการ

     นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชุร์

กรรมการ
นางศิึรริตัน์ อ�ำตระกล้

กรรมการ
นายสมชุาย  พึ�งอิ�ม

กรรมการ

นายพลัฏฐ์์  ธนพรรุง่เพชุร

ผ้ต้รวจสอบกิจการ
นายวฑ้ิูรย์ ชัุ�งโต

ผ้ต้รวจสอบกิจการ

นายจรญ้โรจน์ โสไกร

ผ้ต้รวจสอบกจิการ

นายวรพงษ์ หาญเขตต์

ผ้ต้รวจสอบกิจการ

นายสมชุาย ที่องสุที่ธิ�

กรรมการ

นายวชิุาญ กิ�งก้าน

กรรมการ

นายวิสต้ร ยอดสขุ

กรรมการ



กรุณาส่ง          ชุื�อที่ี�อย้่ผ้้รับ        

1.นายณ์ัฐพัลิ นุชั่อุดม  2.นางวิลิาวรรณ์ ตันรัตนะ  3.นางวาสนา แจ่มเจริญ  4.ดร.ภ้มิ พัระรักษีา         

ชุ�าระค่าบริการเป็นเงินเชุื�อ

ใบอนุญาตพิเศึษที่ี� 63/2561

ที่ี�ที่�าการไปรษณีย์สมุที่รปราการ

  สห้กรณ์์ออมที่รัพัย์คร้สมุที่รปราการ จ้ากัด (ส้านักงานให้ญ่) สห้กรณ์์ออมที่รัพัย์คร้สมุที่รปราการ จ้ากัด (ส้านักงานให้ญ่) เลิขท่ี่� 23 / 17-20 ถนนสุขุมวิที่ ต้าบลิปากน้�าเลิขท่ี่� 23 / 17-20 ถนนสุขุมวิที่ ต้าบลิปากน้�า  
อ้าเภอเม่องสมุที่รปราการ จังห้วัดสมุที่รปราการ 10270 โที่รสาร การเงิน ต ่อ 13 โที่รสารอ่�นๆ 02 384 2495อ้าเภอเม่องสมุที่รปราการ จังห้วัดสมุที่รปราการ 10270 โที่รสาร การเงิน ต ่อ 13 โที่รสารอ่�นๆ 02 384 2495
 ศ้นย์บริการสห้กรณ์์ โครงการบิสซ็ิเนสที่าว์น แอดซ็ิต่�พัาร์ค เลิขท่ี่� 382/42 ห้ม้่ท่ี่� 1 ต้าบลิบางเสาธุง อ้าเภอบางเสาธุง ศ้นย์บริการสห้กรณ์์ โครงการบิสซ็ิเนสที่าว์น แอดซ็ิต่�พัาร์ค เลิขท่ี่� 382/42 ห้ม้่ท่ี่� 1 ต้าบลิบางเสาธุง อ้าเภอบางเสาธุง  
จังห้วัดสมุที่รปราการ 10540 โที่รศัพัที่์ : 0-2050-4360 โที่รสาร : 0-2050-4361 ม่อถ่อ : 086-376-4514จังห้วัดสมุที่รปราการ 10540 โที่รศัพัที่์ : 0-2050-4360 โที่รสาร : 0-2050-4361 ม่อถ่อ : 086-376-4514

สหกรณอ์อมทรพัยครูสมุทรปราการ จ�ากดัสหกรณอ์อมทรพัยครูสมุทรปราการ จ�ากดั  SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITEDSAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

สหกรณ์ออมที่รัพย์คร้สมุที่รปราการ จ�ากัด

ID:@spktc 

www.spktcoop.com 

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

- การเงิน     ต่อ 10,11,12- การเงิน     ต่อ 10,11,12
- สินเชั่่�อ/ก้ ้/ค้�าประกัน   ต่อ 15,16,17,14- สินเชั่่�อ/ก้ ้/ค้�าประกัน   ต่อ 15,16,17,14
- นิติกร/ปรับโครงสร้างห้น่�   ต่อ 23,24- นิติกร/ปรับโครงสร้างห้น่�   ต่อ 23,24
- สวัสดิการ/ลิาออก/โอนย้าย  ต่อ 27- สวัสดิการ/ลิาออก/โอนย้าย  ต่อ 27
- ฌาปนกิจฯ      ต่อ 28- ฌาปนกิจฯ      ต่อ 28
- ATM/ใบเสร็จ     ต่อ 25,26- ATM/ใบเสร็จ     ต่อ 25,26
- ธุุรการ รับ/ส่งเอกสาร   ต่อ 21,22- ธุุรการ รับ/ส่งเอกสาร   ต่อ 21,22
- ประชั่าสัมพัันธุ์    ต่อ 31,32- ประชั่าสัมพัันธุ์    ต่อ 31,32

5.นายสมชั่าย พัึ�งอิ�ม      
9.น.ส.วรรณ์ผ่กานต์  บบุผ่าสวุรรณ์์   10.น.ส.เพ็ัญนภา   ทุี่มม่    

6.ว่าที่่�ร.ต.ลิมบลิ บุญมานะ     7.นางกิ�งดาว เที่่อกขันต่    8.นางวาที่ิน่ สุธุนรักษี์
คณะบรรณาธิการ 

เลิขบัญชั่ ่2191069320 
สาขาปากน้�า

สหกรณ์มอบเงินสวัสดิการถึึงแก่กรรมให้ แก่สมาชุิกผ้ ้ เสียชีุวิต 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมที่รัพย์คร้สมุที่รปราการ จำกัด

   จำนวนสมาชั่ิก
   สมาชั่ิกสามัญ      จำนวน 2,322 ราย 
   สมาชั่ิกสมที่บ      จำนวน     74 ราย 
   รวม       จำนวน 2,396 ราย

ฐานะทางการเงิน 
ณ วัันสิ้ิ�นเดืือนพฤศจิิกายน 2564

จำนวนสมาชิิก
ณ วันสิ�นเดืือนพฤศจิกายน 2564

 สมาชั่ิกต้นเด่อน พั.ย. 64    
 เข้าให้ม่                              
 สมาชั่ิกลิาออก                        
 ขาดสมาชั่ิกภาพั                           
 รวมปลิายเด่อน พั.ย. 64    
 สมาชั่ิกสมที่บ          

ข้อม้ลิ ณ์ วันที่่� 22 ธุันวาคม 2564

คน
คน
คน
คน
คน
คน

บาที่
บาที่

บาที่
บาที่
บาที่
บาที่

ทีุ่นเร่อนหุ้้น
ทีุ่นสำรอง
เงินก้้ย่มจาก
สถาบันการเงิน
รายได้
รายจ่าย
กำไรสุที่ธุิโดยประมาณ์

ข้อม้ลิ ณ์ วันที่่� 30 พัฤศจิกายน 2564

   3,346,225,135.49 
332,467,346.39 

              ไม่ม่                          
441,966,668.67 

  179,239,605.38 
   262,727,063.29 

9,536
38
7
7

9,560
281

ขอแสดงความไว้อาลิัยแด่สมาชั่ิกผ่้้ลิ่วงลิับ
    1. คุณ์มานพั เที่่ยนสว่าง
    2. คุณ์นันที่พัร แจ้งแสงฟ้า
    เงินสวัสดิการจะมอบให้้แก่ผ่้้รับผ่ลิประโยชั่น์
ห้ร่อครอบครัวผ่้้เส่ยชั่่วิตต่อไป

      เม่�อวันที่่� 29 ธุันวาคม 2564 นายวรพัจน์ สิงห้ราชั่ ประธุานกรรมการดำเนินการ 

นายวิชั่าญ กิ�งก้าน กรรมการ พัร้อมด้วยคณ์ะผ่้้ตรวจสอบกิจการ ได้แก่ นายวิฑู้รย์ ชั่ั�งโต 

แลิะนายจร้ญโรจน์ โสไกร เป็นตัวแที่นสห้กรณ์์เข้าร่วมพัิธุ่ไว้อาลิัยให้้แด่ผ่้้เส่ยชั่่วิต 

นาย ว่ระ พัลิิคามิน โดยมอบสวัสดิการถึงแก่กรรมอายุการเป็นสมาชั่ิก 23 ปี 11 เด่อน 

จำนวน 300,000 บาที่ แลิะค่าปลิงศพัจำนวน 13,000 บาที่ แก่ครอบครัวพัลิิคามิน 

ณ์ วัดบางพัลิ่ให้ญ่ใน อำเภอบางพัลิ่


