มุง่ ผลสัมฤทธิ�ของงาน บริหารโปร่งใส ใส่ใจสมาชิก ปีที� �� ฉบับที� � ประจําเดือนเมษายน

สารจากประธานกรรมการสหกรณ

จำนวนสมาชิก
ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565
สมาชิกตนเดือน ก.พ. 65
9,590
เขาใหม
37
สมาชิกลาออก
36
ขาดสมาชิกภาพ
7
รวมปลายเดือน มี.ค. 65
9,584
สมาชิกสมทบ
290
ขอมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2565

คน
คน
คน
คน
คน
คน

ฐานะทางการเงิน
ณ วันสิ้นเดือนมี
นมีนาคม 2565
3,330,726,468.37 บาท
ทุนเรือนหุน
359,602,243.87 บาท
ทุนสำรอง
เงินกูยืมจาก
ไมมี บาท
สถาบันการเงิน
135,435,325.01 บาท
รายได
50,025,780.19 บาท
รายจาย
กำไรสุทธิโดยประมาณ 85,409,544.82 บาท
ขอมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2565
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด

กระผมนายวรพจน สิงหราช ประธานกรรมการ
ในการดำเนินการของคณะกรรมการ ชุดที่ 61/2565
การปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากลงในครั้งนี้ เปนไปตาม
หลักการของสหกรณที่แทจริง คือการรวมมือ การ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมถึงการมีสวนรวมทาง
เศรษฐกิจของสมาชิกสวนใหญซึ่งเปนผูกู สหกรณจึง
จำเปนตองลดดอกเบี้ยเงินกู เพือ่ ชวยเหลือ และเมือ่ มี
การปรับลดดอกเบีย้ เงินกูล ง (ลด 1 ม.ค.65) จึงจำเปน
ตองมีการลดดอกเบี้ยเงินฝาก (ลด 1 พ.ค.65)
“พยายามประคองสถานการณลดดอกเบี้ยเงินฝากถึง 5 เดือน” เพราะเมื่อลด
ดอกเบีย้ เงินกู ทำใหสหกรณไดรายไดนอ ยลง เมือ่ รายไดนอ ยลงแตยงั จายดอกเบีย้
เงินฝากสูง ทำใหสหกรณบริหารงานอยาสมดุลตอไปไมได
ดวยเหตุผลความจำเปนขางตนที่กลาวมา จึงขอชี้แจงมายังสมาชิกทุก
ทานใหทราบโดยทั่วกัน
นายวรพจน สิงหราช
ประธานกรรมการสหกรณ อ อมทรั พ ย
ครูสมุทรปราการ จำกัด

สหกรณ ม อบเงิ น สวั ส ดิ ก ารถึ ง แก ก รรมให แก ส มาชิ ก
สหกรณขอแสดงความไวอาลัยแด
ผูลวงลับนายธีระ ปานทับโดยนายสมพงษ
หงษา รองประธานกรรมการฝายวิชาการ
และระเบียบไดเปนตัวแทนสหกรณเขารวม
งานสวดพระอภิธรรม

จำนวนสมาชิก
สมาชิกสามัญ จำนวน 2,313 ราย
สมาชิกสมทบ จำนวน 77 ราย
รวม
จำนวน 2,390 ราย
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไมมีผูเสียชีวิต
ในเดือนเมษายน 2565 จึงไมมีการเรียกเก็บ
เงินสงเคราะหในเดือนพฤษภาคม 2565
ขอมูล ณ วันที่ 2 พ.ค. 65

ติดตอเรา

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 และมอบเงินสวัสดิการถึงแกกรรม อายุการเปนสมาชิก 54
ป 8 เดือน จำนวน 445,000 บาท คาปลงศพจำนวน 13,000 บาท แกครอบครัวปานทับ
ณ วัดบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ

เวลาทำการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 16.30 น.
มือถือ : 094 4812660 (สวัสดิการ/ลาออก/โอนยาย)
มือถือ : 086 3764712 (การเงิน) มือถือ : 087 6810220 (สินเชื่อ)
มือถือ : 086 3764514 (ศูนยบริการสาขาบางพลี)

ระเบียบการกู้

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผลตั้งแต 1 พฤษภาคม 2565 เปนตนไป
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท

อัตราดอกเบี้ย รอยละ

หมายเหตุ

บัญชีออมทรัพย ATMหรือเลมชมพู

2.50

ทบตนทุก 6 เดือน

บัญชีออมทรัพยพิเศษเลมเขียว

2.55

ทบตนทุก 6 เดือน

บัญชีออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 1

3.25

ทบตนรายป

บัญชีออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 2และ 3

3.00

ทบตนรายป

บัญชีออมทรัพยเพิ่มคา

แบบขั้นบันได 2.80-2.90

ดอกเบี้นรายเดือนไมทบตน

บัญชีออมทรัพยหลักประกันตาง ๆ

1.00

เฉพาะผูกู

บัญชีออมทรัพยชวนนองออมทรัพย

2.50

ทบตนรายป

บัญชีหุนหรือสีนํ้าเงิน

2.50

ทบตนทุก 6 เดือน

ประกาศลดอัตราดอกเบีย้

ยกเลิกสวัสดิการแกสมาชิกเปนกรณีพิเศษ เมื่อตรวจพบเชื้อโควิด-19
โดยเปลี่ยนแปลงการใหสวัสดิการเมื่อติดเชื้อโควิดแลว
เขารักษาเปนผูปวยวิกฤตในหอง ICU ไดรับ5,000 บาท และหากเสียชีวิต ไดรับเพิ่มอีก 5,000 บาท
ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เปนตนไป
ทั้งนี้ใหสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 และมีใบรับรองแพทยยืนยันไดถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 นี้เทานั้น
ตัวอยางเชน ไดพบวาตนเองติดเชื้อในวันที่ 30 เมษายน 2565 สามารถขอรับสวัสดิการไปไดปกติ ยื่นขอรับสวัสดิการไดตลอดในป2565
แตถาติดเชื้อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เปนตนไป ในสวนนี้จะไมสามารถขอรับสวัสดิการนี้ไดคะ เวนแตกรณีขางตน

สมาชิกที่โอนยาย เลื่อนตำแหนง หรือบรรจุราชการ
ในหนวยงานตนสังกัดใหม ตองทำอยางไร
สมาชิกทีโ่ อนยายดำรงตำแหนงในสถานศึกษาอืน่ การยายไปดำรงตำแหนงวาง
ยายสับเปลีย่ นกับตำแหนงทีม่ คี นครอง การยายโดยการตัดโอนตำแหนงและอัตราเงินเดือน
หรือบรรจุใหมนั้น โดยสมาชิกดำเนินการได 2 กรณีดังนี้
กรณีที่ 1 ดำเนินการยื่นเรื่องเพื่อใหตนสังกัดใหมหักเงินชำระใหสหกรณ
เอกสารที่ตองสงแจง เพื่อใหสหกรณสงยอดเรียกเก็บไปยังหนวยงานตน
สังกัดใหมของทาน ระหวางรอหนวยงานตนสังกัดหักชำระใหสหกรณ
1. คำสั่งแตงตั้งบรรจุหรือคำสั่งยายหรือบัตรขาราชการ (สงทางออนไลนได)
2. บันทึกขอความแจงยาย (กรณีไมใชขาราชการ) แนบสำเนาบัตรประชาชน
3. คำขอหักผานตนสังกัด (ยื่นฉบับจริงใหแกสหกรณและตนสังกัดใหม)
ถาสมาชิกไมดำเนินการยื่นเรื่องหักตนสังกัดใหมกับทางสหกรณ
งดสิทธิ์ในการกูและการคํ้าประกัน เมื่อสหกรณสามารถหักเงินกับตนสังกัดใหมได
สมาชิกถึงจะมีสิทธิใ์ นการกูเงินและคํ้าประกันได
**เอกสารตองสงฉบับจริงทางไปรษณียหรือกลองรับเอกสารหนาสหกรณ**

กรณีที่ 2 กรณีหนวยงานตนสังกัดไมหักสงเงิน
ใหสหกรณ สมาชิกสามารถทำเอกสารขอหัก
ผานบัญชีกรุงไทยอัตโนมัติกับสหกรณไดทันที
1. แบบคำขอหักผานบัญชีอัตโนมัติ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรขาราชการ
3. สำเนาหนาบัญชีกรุงไทย (บัญชีเงินเดือน)

สามารถแจงผาน Line,Facebook
ระบุชื่อ-สกุล เลขสมาชิก
มีความประสงคการโอนเงิน (แนบหลักฐานการโอน)
เลขบัญชี 219-1-06932-0 ธ.กรุงไทย สาขาปากน้ำ
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด

โครงการประชุมคณะกรรมการและเจาหนาที่ศูนยประสานงาน 4 ภูมิภาค (ภาคกลาง)
โครงการประชุมคณะกรรมการและเจาหนาที่ศูนย
ประสานงาน 4 ภูมิภาค (ภาคกลาง) ในวันอาทิตยที่ 3
เมษายน 2565 ณ หองประชุมไดมอนดฮอล โรงแรมเอเชีย
แอรพอรต รังสิต จังหวัดปทุมธานี
นำโดยนายวรพจน สิงหราช ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด รวมดวย
นายเอกพจน กันภัย กรรมการและเลขานุการ นางวิลาวรรณ
ตันรัตนะ กรรมการและเหรัญญิก นางสาวสุนิษา ยามี
ผูจัดการสหกรณ และนางสาวสินไทย เชิดชู เจาหนาที่
สหกรณเขารวมประชุมในครั้งนี้

ประชุมคณะทำงานประจำคลินิกคลายทุกข พัฒนาระบบสหกรณ

ประชุมคณะทำงานประจำคลินกิ คลายทุกข พัฒนาระบบสหกรณ ใหคำปรึกษาชวย
เหลือสงเสริมพัฒนาครู หรือขอเลือ่ นวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 และรวมแสดงความยินดี นายสุวิน ทองยอย ผูอำนวยการ
โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) มอบกระเชาแสดงความยินดีรับตำแหนงใหม
และเปนคณะทำงานคลินิกคลายทุกข

การประชุมใหญสามัญผูถือหุน บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ประจำป 2565
การประชุมใหญสามัญผูถือหุน บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ประจำป 2565
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ หองประชุมโรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด มอบหมายใหนายสมพงษ หงษา
ประธานกรรมการฝายวิชาการและระเบียบเขารวมประชุมใหญวิสามัญในครั้งนี้

สหกรณ ฯ มอบเงิ น ช ว ยเหลื อ โรงเรี ย นวั ด กาหลง
จากเหตุ ป ระสบวาตภั ย
นายวรพจน สิงหราช ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด
พรอมดวยคณะกรรมการ ผูต รวจสอบกิจการสหกรณ
มอบเงินชวยเหลือใหกับนางสาวศศิดาภรณ เกิดสวัสดิ์
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดกาหลง ต.เปร็ง อ.บางบอ
สมุทรปราการ จากเหตุประสบวาตภัย เพื่อใชใน
การซอมแซมอาคารเรียน จำนวน 100,000 บาท
ผานมติเห็นชอบจากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ
ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน
พ.ศ. 2555 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2565

คณะบรรณาธิการ
1.นายสมชาย ทองสุทธิ์

2.นายวิสูตร ยอดสุข

3.นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ 4.นางมยุรีย คนเจน

5.ดร.สุชาติ ใจสถาน 6.นายกฤษดา ทิพยวฒ
ั น 7.นายสายัณห เรือนเรือง 8.นายสมชาย ศรีดวง

9.นายธวัช พุฒดี

ติ ด ต อ เรา 023842493 - 4 , 027563995 , 022880904 ต อ การเงิ น 10,11,12 สิ นเชื่ อ /กู  15,16,17,14
นิติกร 23,24 สวัสดิการ/ลาออก 27 ฌาปนกิจ 28 งานเรียกเก็บ 25,26 ธุรการ 21,22 ประชาสัมพันธ 31,32
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
อำเภอเมื อ งสมุ ท รปราการ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ 10270 โทรสาร 02 384 2495 หรื อ โทรสารอื่ น ๆ ต อ 13
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 : 02 050 4360 โทรสาร : 02 050 4361 มื อ ถื อ : 086 376 4514

กรุณาสง

ชื่อที่อยูผูรับ

spktc10270@hotmail.com

ชําระคาบริการเปนเงินเชื่อ
ใบอนุญาตพิเศษที่ 63/2561
ที่ทําการไปรษณียสมุทรปราการ

โอนเงินฝาก ชำระหนี้ หุน เงินตน เลขบัญชี 2191069320
ชือ่ บัญชีสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ (สาขาปากน้ำ)

