มุ่่ง� ผลสััมฤทธิ์์�ของงาน บริิหารโปร่่งใส ใส่่ใจสมาชิิก ปีีที่่� 21 ฉบัับที่่� 6 ประจำำ�เดืือนมิิถุ ุนายน

สารจากประธานกรรมการสหกรณ์์

จำนวนสมาชิิก

ที่่�สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ จำกััด....
สมาชิิกต้้นเดืือน พ.ค. 65
เข้้าใหม่่
สมาชิิกลาออก
ขาดสมาชิิกภาพ
รวมปลายเดืือนพ.ค. 65
สมาชิิกสมทบ 		

9,582
60
16
4
9,622
290

คน
คน
คน
คน
คน
คน

“เราเชื่่�อว่่าสหกรณ์์เดิินอย่่างมั่่�นคง
คืือจุุดเริ่่�มของคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
เราจึึงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาสหกรณ์์
ให้้ตอบสนองกัับสมาชิิก และพร้้อมดููแลด้้วยการบริิการที่่�ใส่่ใจ
เปรีียบเสมืือนดัังเพื่่�อนแท้้ตลอดไป”
นายวรพจน์์ สิิงหราช
ประธานกรรมการ
สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ จำกััด

ฐานะทางการเงิิน
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 19 มิิถุุนายน 2565

สารจากบรรณาธิิการ

ทุุนเรืือนหุ้้�น
3,343,921,842.74 บาท
ทุุนสำรอง
359,602,243.87 บาท
เงิินกู้้�ยืืมจาก
สถาบัันการเงิิน
บาท
ไม่่มีี
รายได้้
206,252,735.88 บาท
รายจ่่าย
102,319,975.70 บาท
กำไรสุุทธิิโดยประมาณ 103,933,360.18 บาท
สมาคมฌาปนกิิจสงเคราะห์์
สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ จำกััด

Mosto โลกเปลี่่�ยนเราต้้องปรัับ
“มุ่่�งมั่่�น เพื่่�อการเผยแพร่่ข้้อมููล ข่่าวสาร
และความรู้้�เกี่่�ยวกัับสหกรณ์์
ปรัับสื่่�อประชาสััมพัันธ์์ให้้ทัันสมััย”

นายสมชาย ทองสุุทธิ์์�
รองประธานกรรมการ
สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ จำกััด

สหกรณ์์ ม อบเงิิ น สวัั ส ดิิ ก ารถึึ ง แก่่ ก รรมให้้ แ ด่่ ส มาชิิ ก
สหกรณ์์ฯ ขอแสดงความไว้้อาลััย
แด่่ผู้้�จากไปนางนฤมล จัันทอง โดย
นายจำลอง น้้อยวานิิช อนุุกรรมการ
และนายปรีีชา รุ่่�งก่่อน อนุุกรรมการ
เ ป็็ น ตัั ว แ ท น เ ข้้ า ร่่ ว มง า น ส ว ด
พระอภิิธรรม เมื่่�อวัันที่่� 3 มิิถุุนายน
2565และมอบสวััสดิิการถึึงแก่่กรรม
อายุุการเป็็นสมาชิิก 43 ปีี 8 เดืือน
จำนวน 390,000 บาท ค่่าปลงศพ
จำนวน 13,000 บาท แก่่ครอบครััวจัันทอง
ณ วััดนาคููโมทนามััย

จำนวนสมาชิิก
สมาชิิกสามััญ จำนวน 2,331 ราย
สมาชิิกสมทบ จำนวน 80 ราย
รวม		
จำนวน 2,411 ราย
ขอแสดงความไว้้อาลััยกับั นายทวีีศักั ดิ์์� สุุพัฒ
ั นาพงศ์์
สมาคมฯ จะเรีียกเก็็บเงิินสงเคราะห์์ฯ
จำนวน 100 บาท ในเดืือนกรกฎาคม 2565
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 มิิ.ย. 65

ติิดต่่อเรา

เวลาทำการ จัันทร์์ - ศุุกร์์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
มืือถืือ : 094 4812660 (สวััสดิิการ/ลาออก/โอนย้้าย)
มืือถืือ : 086 3764712 (การเงิิน) มืือถืือ : 087 6810220 (สิินเชื่่�อ)
มืือถืือ : 086 3764514 (ศููนย์์บริิการสาขาบางพลีี)

ระเบีียบการกู้้�

แนะนำคณะกรรมการฝ่่ายสวััสดิิการและสารสนเทศ

ตำแหน่่งผู้้�อำนวยการสถานศึึกษา ตำแหน่่งรองผู้อ้� ำนวยการสถานศึึกษา
โรงเรีียนวััดไตรมิิตรวราราม
โรงเรีียนมััธยมวััดใหม่่สมุุทรกิิจวิิทยาคม
- รางวััลข้้าราชการพลเรืือนดีีเด่่น - หััวหน้้ากลุ่่�มสาระสุุขศึึกษาและพลศึึกษา
ปีี 2560
ของกลุ่่�มครููบางพลีี 2 (สพป.สป.2)
- ครููดีีของแผ่่นดิินประเภท
- คณะกรรมการจััดการแข่่งแอโรบิิค
ผู้้�บริิหาร ปีี 2563
มวยไทย (งานศิิลปหััตถกรรม)
- คุุรุุชนคนคุุณธรรม ปีี 2564
ของจัังหวััดสมุุทรปราการ
- ผู้้�บริิหารดีีเด่่นด้้านยาเสพติิด ปีี
- ผู้้�ตััดสิินกีีฬามวยไทยรายการ
2555
มวยมัันส์์วัันศุุกร์์ช่่อง true4you

นางมยุุรีีย์์ คนเจน
อนุุกรรมการ
ฝ่่ายสวััสดิิการและสารสนเทศ

นายสายััณห์์ เรืือนเรืือง	

อนุุกรรมการ
ฝ่่ายสวััสดิิการและสารสนเทศ

ตำแหน่่งครูู โรงเรีียนวััดราษฎร์์โพธิ์์�ทอง
เป็็นหััวหน้้างานบริิหารบุุคคล
เป็็นหััวหน้้ากลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
คณิิตศาสตร์์โรงเรีียนวััดราษฎร์์โพธิ์์ท� อง
อดีีต
- ที่่� 14 โครงงานมััธยมศึกึ ษา
ตอนต้้นของภาคตะวััน
ออกเฉีียงเหนืือ
คณิิตศาสตร์์ประเภทที่่�1
(รางวััลเหรีียญเงิินงาน
ศิิลปหััตถกรรมครั้้�งที่่� 63)

อนุุกรรมการ
ฝ่่ายสวััสดิิการและสารสนเทศ

อนุุกรรมการ
ฝ่่ายสวััสดิิการและสารสนเทศ

ดร.สุุชาติิ ใจสถาน

อนุุกรรมการ
ฝ่่ายสวััสดิิการและสารสนเทศ

ตำแหน่่งครููชำนาญการพิิเศษ
ข้้าราชการบำนาญ สพป.สป.เขต 1
อดีีต
- ครููพลศึึกษาดีีเด่่นและข้้าราชการ
ตััวอย่่างระดัับจัังหวััด
- ประธานผู้้�สื่่�อข่่าวสป.
- ผู้ค้� วบคุุมทีมี วอลเลย์์บอล
เยาวชนหญิิงทีีมชาติิไทย
ชุุดชนะเลิิศอาเซีียน ครั้้งที่่
� �2
ปััจจุุบััน
- ที่่ป� รึึกษาสมาคมผู้้�สื่่อ� ข่่าวสป.
- กรรมการสมาคมสฌ.สอ.สป.

นายสมชาย ศรีีด้้วง

นายกฤษดา ทิิพย์์วััฒน์์

ตำแหน่่งครููชำนาญการ
พิิเศษ วิิทยาลััยเทคนิิค
สมุุทรปราการ

ตำแหน่่ง ข้้าราชการบำนาญ
สพป.สป.เขต 1
ปััจจุุบััน
- กรรมการสมาคมสฌ.สอ.สป.

นายธวัช พุฒดี

อนุุกรรมการ
ฝ่่ายสวััสดิิการและสารสนเทศ

โครงการเตรีียมพร้้อมก่่อนเกษีียณ
และเกษีียณเปี่่่ย� มสุุข 4

เปิิดรัับเงิินฝากตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 มิิถุุนายน 2565 – 30 พฤศจิิกายน 2565)
หากฝากครบจำนวน 50 ล้้านบาท (ขอสงวนสิิทธิ์์�ไม่่รัับฝากเพิ่่�ม)
เป็็นสมาชิิกตั้้�งแต่่ 10 ปีี ขึ้้�นไป
ตามคำเรีี ย กร้้ อ ง
สมาชิิกใกล้้เกษีียณอายุุตั้้�งแต่่ 51 ปีีขึ้้�นไป
หรืือเป็็นสมาชิิกผู้้�เกษีียณ
เปิิดบััญชีีขั้้�นตํ่่�า 1,000 บาท
ฝากสููงสุุดไม่่เกิินคนละ 2 ล้้านบาท
Scan me

อััตราดอกเบี้้�ย
ร้้อยละ 2.65 ต่่อปีี

เพิ่่�มพููนเงิินออม สร้้างความมั่่�นคงในวััยเกษีียณ

ฟีีเจอร์์ใหม่่ กู้้�ฉุุฉุกุ เฉิินATM ผ่่านช่่องทาง Application

ง่่าย

ยิ่่�งกว่่าง่่าย ตลอด 24 ชม. เปิิดให้้บริิการแล้้ววัันนี้้�
สหกรณ์์ของเราได้้พััฒนาระบบอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�ออำนวยความสะดวก
ประหยััดค่่าใช้้จ่่าย และเวลาในการเดิินทางแก่่สมาชิิก กัับเมนููธุุรกรรมการเงิิน
กู้้�ฉุุกเฉิิน ATM ผ่่าน Application Spktcoop เปิิดให้้บริิการในวัันที่่� 29 มิิถุนุ ายน
2565 นี้้�เป็็นต้้น
การกู้้�ฉุุกเฉิิน ATM สหกรณ์์ให้้กู้้�ได้้ไม่่เกิิน 20 เท่่าของเงิินได้้รายเดืือน
สููงสุดุ ไม่่เกิิน 300,000 บาท แต่่ต้อ้ งไม่่เกิินมููลค่่าหุ้้�นที่่�มีอี ยู่่�ในสหกรณ์์ ระยะการผ่่อน
ชำระไม่่เกิิน 36 งวด
สำหรัับสมาชิิกที่่�ได้้ทำสััญญากู้้�ฉุกุ เฉิิน ATM เดิิมไว้้ ระยะการผ่่อน 24 งวดนั้้�น
สมาชิิกสามารถมาปรัับสััญญาเพื่่�อขยายการผ่่อนชำระเป็็น 36 งวดได้้

	ขั้้�นตอนการรัับเงิินกู้้�ฉุุกเฉิิน มีี 2 ช่่องทางดัังนี้้�

นายวรพจน์์ สิิงหราช
ประธานกรรมการ
สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ จก.

1. สมาชิิกสามารถใช้้บัตั ร ATM ธนาคารกรุุงไทย กดถอนเงิินที่่�ตู้้� ATM กรุุงไทยได้้ตามเดิิม
2. สมาชิิกสามารถกดรัับเงิินกู้้� ผ่่านช่่องทาง Application Spktcoop ได้้ง่า่ ย ยิ่่ง� กว่่าง่่ายตลอด 24 ชม.

ค่่าธรรมเนีียมในการกดระหว่่างกดผ่่านตู้้� ATM กัับกดผ่่าน Application นั้้�นมีีรายละเอีียดดังนี้้
ั �
ช่่องทางที่่� 1
กดผ่่าน บััตร ATM โอนไปยัังบัญ
ั ชีี KTB
ค่่าธรรมเนีียมในการกด ครั้้�งละ 8 บาท
วงเงิินโอนสููงสุุด 300,000 บาท/วััน
(หัักค่่าธรรมเนีียม 8 บาท จากบััญชีี KTB)

ช่่องทางที่่� 2
กดผ่่าน Application โอนไปยัังบัญ
ั ชีี KTB
ค่่าธรรมเนีียมในการกด ครั้้�งละ 8 บาท
วงเงิินโอนสููงสุุด 300,000 บาท/วััน
(หัักค่่าธรรมเนีียม 8 บาทจากยอดที่่�ได้้รับั )
เช่่น กด 100,000 จะได้้รัับเงิินเข้้า
บช.KTB จำนวน 99,992 บาท

ขั้้�นตอนการกด ฉุุกเฉิิน ATM ผ่่าน Application

เลืือก >> ธุุรกรรมการเงิิน

เลืือก >>ถอนเงิินกู้้� ฉ.ATM

เลืือก >>จำนวนที่่�ต้อ้ งการถอน

คณะบรรณาธิการ
1.นายสมชาย ทองสุุทธิ์์�

2.นายวิิสููตร ยอดสุุข

3.นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ 4.นางมยุุรีีย์์ คนเจน

5.ดร.สุุชาติิ ใจสถาน 6.นายกฤษดา ทิิพย์์วัฒ
ั น์์ 7.นายสายััณห์์ เรืือนเรืือง	 8.นายสมชาย ศรีีด้้วง

9.นายธวััช พุุฒดีี

ติิดต่่ อ เรา 023842493 - 4 , 027563995 , 022880904 การเงิิ น ต่่ อ 10,11,12 สิิ นเชื่่� อ /กู้้� ต่่ อ 15,16,17,14
นิิติิกร ต่่อ 23,24 สวััสดิิการ/ลาออก ต่่อ 27 ฌาปนกิิจ ต่่อ 28 งานเรีียกเก็็บ ต่่อ 25,26 ธุุรการ ต่่อ 21,22
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ส มุ ท รปราการ จ� ำ กั ด (ส� ำ นั ก งานใหญ่ ) เลขที่ 23 / 17-20 ถนนสุ ขุ ม วิ ท ต� ำ บลปากน�้ำ
อำเภอเมืื อ งสมุุ ท รปราการ จัั ง หวัั ด สมุุ ท รปราการ 10270 โทรสาร 02 384 2495 หรืื อ โทรสารอื่่� น ๆ ต่่ อ 13
	ศู น ย์ บ ริ ก ารสหกรณ์ โครงการบิ ส ซิ เ นสทาว์ น แอดซิ ตี้ พ าร์ ค เลขที่ 382/42 หมู ่ ที่ 1 ต� ำ บลบางเสาธง อ� ำ เภอบางเสาธง
จัั ง หวัั ด สมุุ ท รปราการ 10540 โทรศัั พ ท์์ : 02 050 4360 โทรสาร : 02 050 4361 มืื อ ถืื อ : 086 376 4514

กรุุณาส่่ง			

ชื่่�อที่่�อยู่่�ผู้้�รัับ

spktc10270@hotmail.com

ช�ำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตพิเศษที่ 63/2561
ที่ท�ำการไปรษณีย์สมุทรปราการ

โอนเงิินฝาก ชำระหนี้้� หุ้้�น เงิินต้้น เลขบััญชีี 2191069320
ชื่่�อบััญชีีสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ (สาขาปากน้้ำ)

