
จำนวนสมาชิกสหกรณจำนวนสมาชิกสหกรณจำนวนสมาชิกสหกรณ

ติดตอเรา

ม ุง่ผลสมัฤทธิ�ของงาน  บรหิารโปรง่ใส  ใสใ่จสมาชิก ปีที� �� ฉบบัที� �� ประจําเดือนตลุาคม

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)  
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 สมาชิกตนเดือน ก.ย. 65 
 เขาใหม                              
 สมาชิกลาออก                        
 ขาดสมาชิกภาพ                          
 รวมปลายเดือน ก.ย. 65   
 สมาชิกสมทบ          
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ทุนเรือนหุน
ทุนสำรอง
เงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน
รายได
รายจาย
กำไรสทุธโิดยประมาณ

9,658
63
13
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9,706
296

3,370,682,661.55
359,602,243.87 

              ไมมี                             
319,232,567.23   
109,674,875.30 
209,557,691.93

ระเบียบการกู้

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยครสูมทุรปราการ จำกดั

จำนวนสมาชิกสมาคมฯ
       ขอมูล ณ วันที่  31 ตุลาคม 2565

      สมาชิกสามัญ    จำนวน   2,328  ราย 
    สมาชิกสมทบ    จำนวน       90  ราย 
    รวม       จำนวน   2,418  ราย
ขอแสดงความไวอาลัยแดนายพรชัย ศกัดิไ์พฑรูย

สมาคมฯ จะเรียกเก็บเงินสงเคราะหฯ 
จำนวน 100 บาทในเดือนพฤศจิกายน 2565 

(นายสมชาย ทองสุทธิ์)
ประธานกรรมการ

ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

(นายสมชาย ทองสุทธิ์)(นายสมชาย ทองสุทธิ์)(นายสมชาย ทองสุทธิ์)

         สวสัดสีมาชกิสหกรณออมทรพัยครสูมทุรปราการ จำกดั  พีน่อง
เพื่อนครูทุกทานกระผมขอเรียนแจงขาวประชาสัมพันธ ดังนี้
  1.ทางสหกรณจะทำการปดบัญชีประจำป 2565 สิ้นสุดวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2565 จึงขอความอนุเคราะหสมาชิกตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล และยืนยันยอดหุน หนี้ และเงินฝากคงเหลือ ขอมูล 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 เพือ่ใชประกอบการปดบญัชปีระจำป 2565 
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
  2.ขอเรยีนเชญิสมาชกิทกุทานรวมสนกุกบักจิกรรมสารสมัพนัธ 
ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยการตอบคำถามผานชองทาง Google 
Form เพื่อลุนรับเงินรางวัลจำนวน 20 รางวัลๆ ละ 500 บาท 
สามารถรวมกิจกรรมไดถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 
  ขอใหสมาชิกติดตามการประกาศผลผูโชคดีที่ไดรับรางวัล
ผาน Facebook : สหกรณออมทรัพยครูสมทุรปราการ จำกดั ตอไป 
ขอใหทุกทานโชคดีครับ
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        สวัสดีครับสมาชิกทุกทาน กระผมไดปฏิบัติงานในตำแหนง

ประธานกรรมการสหกรณ ฯ เปนระยะเวลา 11 เดอืน ดวยความมุงมัน่

ซึ่งมุงเนนการบริหาร แกไขจุดบกพรอง โดยมีระบบการควบคุม

ภายในที่ดีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและรักษาผลประโยชน

ของสมาชิก โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มความสะดวก และพรอม

ขบัเคลือ่นไปพรอมกบัสมาชกิทกุทาน กระผมจะปฏิบตังิานอยางเตม็

ความสามารถ ดวยความซือ่สตัย สจุรติ เพือ่ใหการบริการสมาชกิเปนไปอยาง

มีคุณภาพและกอประโยชนสูงสุดแกสมาชิก

สารจากประธานกรรมการสารจากประธานกรรมการ

สารจากบรรณาธิการสารจากบรรณาธิการ

(นายวรพจน สิงหราช)
ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรพัยครสูมทุรปราการ จำกดั



วาระการประชุม

ลงทะเบียนเขารวมอบรมออนไลน 

ผานระบบโปรแกรม zoom 

ในวันอาทิตยที่ 27 พฤศจิกายน 2565

ลงทะเบียนเขารวมอบรมออนไลน 

ผานระบบโปรแกรม zoom 

ในวันอาทิตยที่ 27 พฤศจิกายน 2565

ลงทะเบียนเขารวมอบรมออนไลน 

ผานระบบโปรแกรม zoom 

ในวันอาทิตยที่ 27 พฤศจิกายน 2565

ลงทะเบียนเขารวมการอบรมฟรี (ไมมีคาใชจาย)

รับวุฒิบัตรออนไลน

รายละเอียดเพิ่มเติม

และกำหนดการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

และกำหนดการ

ลงทะเบียนเขารวมการอบรมฟรี (ไมมีคาใชจาย)

รับวุฒิบัตรออนไลน



ขั้นตอนการยืนยันหุนหนี้
ทางLINE CONNECT

ขั้นตอนการยืนยันหุนหนี้
ทางwebsite



โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการสรุปแผนปฏิบัติการประจำป 2565โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการสรุปแผนปฏิบัติการประจำป 2565กูสามัญเพื่อเสริมสภาพคลองกูสามัญเพื่อเสริมสภาพคลอง
ในชวงสภาวะวิกฤติ COVID-19

ย่ืนคําขอกูถงึ วนัที ่30 ธันวาคมนี้ย่ืนคําขอกูถงึ วนัที ่30 ธันวาคมนี้

วงเงินสูงสุด 500,000 บาทวงเงินสูงสุด 500,000 บาท
ผอนชําระ 3,900 บาท/เดือนผอนชําระ 3,900 บาท/เดือน

คุณสมบัติผูกู

     - สงหุนมาแลวอยางนอย 1 งวด 

     - ตองมีตนสังกัดหักเงินใหกับสหกรณ (รวมถึงสมาชิกที่อยูสังกัดนอกเหนือ

       จังหวัดสมุทรปราการ)

     - กรณีไมมีตนสังกัดหักสงเงิน ตองปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานหรือสถานศึกษา

       ภายในจังหวัดสมุทรปราการ

ในชวงสภาวะวิกฤติ COVID-19ในชวงสภาวะวิกฤติ COVID-19ในชวงสภาวะวิกฤติ COVID-19

ศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จำกัด 
และโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 2566และโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 2566

เฟส 4เฟส 4 
ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย 4.50%4.50%

ทานทราบหรือไมวา...เมื่อเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู

สมุทรปราการ จํากัด แลวมีสิทธิประโยชนใด ๆ บางที่จะไดรับสมุทรปราการ จํากัด แลวมีสิทธิประโยชนใด ๆ บางที่จะไดรับ

ทานทานทราบหรือไมวา...เมื่อเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูทราบหรือไมวา...เมื่อเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู

ผูรับผลประโยชน สําคญัไฉน?ผูรับผลประโยชน สําคญัไฉน?

           เมื่อทานเปนสมาชิกสหกรณ ฯ แลวนั้นพึงมีสิทธิไดรับสวัสดิการตาง ๆ มากมายอยางที่ทานไดรับทราบอยูแลว แตหนึ่ง        

ในสิทธิประโยชนทีส่ำคญันัน้คอื สวสัดกิารทีม่อบใหแกทายาทเม่ือสมาชิกถงึแกกรรม กลาวคอืเมือ่สมาชกิสหกรณถงึแกกรรมทายาท

มสีทิธิไ์ดรับเงินสวัสดิการคาปลงศพ สหกรณรวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรม  สวัสดิการถึงแกกรรมโดยพิจารณาระยะเวลา

การเปนสมาชิก เงินคาหุน และเงินฝาก ที่สมาชิกมีอยูกับสหกรณ ซึ่งผลประโยชนเหลานี้สหกรณฯจะมอบใหแกผูรับผลประโยชน

ที่สมาชิกไดระบุไวใหแกสหกรณเทานั้น  

              ดังนั้นสหกรณจึงมีความจำเปนที่จะตองใหสมาชิกเขียนพินัยกรรมเพื่อแตงตั้งผูรับผลประโยชนอันถือวาเปนการแสดง

เจตนาของสมาชิกเมื่อเสียชีวิตวาตองการที่จะยกทรัพยสินที่มีอยูกับสหกรณนั้นใหแกผูใดและในกรณีที่สมาชิกไมไดระบุผูรับผลประโยชน

ไวแกสหกรณ ทายาทของสมาชิกนัน้จะตองเกดิความยุงยากในการไปขอคำสัง่ศาลเพือ่แตงตัง้ผูจัดการมรดก ซ่ึงจะตองใชระยะเวลา

ในการดำเนินการที่ยาวนาน และเสียคาใชจาย แตหากสมาชิกไดทำพินัยกรรมเพื่อแตงตั้งผูรับผลประโยชนไวแกสหกรณ ซึ่งในสวน

พินัยกรรมที่ไดทำถูกตองตามขั้นตอนกฎหมาย ยอมมีผลบังคับไดตามกฎหมาย สหกรณก็จะสามารถคืนสิทธิประโยชนตาง ๆ ของสมาชิก

ที่มีอยูกับสหกรณใหแกทายาทไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

             ในกรณทีีส่มาชกิจดัทำพนิยักรรมอ่ืน สหกรณกจ็ะพจิารณาจากขอความของพนิยักรรมรวมกบัหนงัสอืแตงตัง้ผูรบัผลประโยชน

ของสหกรณ เพื่อใหทายาทสมาชิกไดรับผลประโยชนอยางเปนธรรมที่สุด แตในกรณีที่สมาชิกมีเพียงหนังสือแตงตั้งผูรับผลประโยชน

ของสหกรณแตไมไดทำพนิยักรรมไว และหากทายาทมกีารโตแยงในสวนของมรดก สหกรณจะยดึถอืปฏบัิติตามคำสัง่ศาลถงึทีส่ดุ



 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายวรพจน สิงหราช ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด          
นายธีรพล โพธิ์เมือง ประธานฝายการเงินและสินเชื่อ ,นายสมชาย ทองสุทธิ์ ประธานฝายสวัสดิการและสารสนเทศ พรอม
คณะกรรมการฝายสวสัดกิารและสารสนเทศ และนางสาวสนิุษา ยาม ีผูจัดการสหกรณฯ รวมใหการตอนรบัคณะศกึษาดงูาน
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

 เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61/2565 ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ             
คณะทำงานควบคมุภายในและเจาหนาที ่นำโดย นายวรพจน สิงหราช  ประธานกรรมการสหกรณออมทรพัยครสูมทุรปราการ จำกัด
เขาเยีย่มชมและศกึษาดงูานสหกรณออมทรพัยครชูลบุรี จำกัด โดยมีนายประเวศ คำหงส ประธานกรรมการสหกรณออมทรพัย
ครูชลบุรี จำกัด และนายอุดม มัตโต ผูจัดการสหกรณ ใหการตอนรับอยางอบอุน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการสรุปแผนปฏิบัติการประจำป 2565โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการสรุปแผนปฏิบัติการประจำป 2565

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาฉะเชงิเทรา ศกึษาดงูาน สอ.สป.สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาฉะเชงิเทรา ศกึษาดงูาน สอ.สป.

เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2565 นายวรพจน สิงหราช ประธาน
กรรมการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด ไดเปน
ประธานในพิธโีครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร และโครงการ
สรุปแผนปฏิบัติการประจำป 2565 ตามแผนยุทธศาสตร 
ประจำป 2565 -2569 ซึง่เปนการจดัทำอยูภายใตหลกัธรรมาภบิาล
โดยมกีารตดิตามและประเมนิผลการปฏบัิตโิครงการและกิจกรรม
ดังกลาว เพื่อนำไปสูการปรับปรุงและพัฒนากิจการใหเจริญ
กาวหนามั่นคงและยั่งยืน ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยครู
สมุทรปราการ จำกัด

ศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จำกัด 
และโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 2566

เฟส 4เฟส 4 
ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย 4.50%4.50%

ผูรบัผลประโยชน สําคญัไฉน?ผูรบัผลประโยชน สําคญัไฉน?



กรุณาสง            ชื่อที่อยูผูรับ       

1.นายสมชาย ทองสุทธิ์       

ชําระคาบริการเปนเงินเชื่อ

ใบอนุญาตพิเศษที่ 63/2561

ที่ทําการไปรษณียสมุทรปราการ

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สํานักงานใหญ) เลขที่  23 / 17-20 ถนนสุขุมวิท ตําบลปากน้ํา
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรสาร 02 384 2495
 ศูนยบริการสหกรณ โครงการบิสซิเนสทาวน แอดซิต้ีพารค เลขท่ี 382/42 หมู  ท่ี 1 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท : 02 050 4360 โทรสาร : 02 050 4361 มือถือ : 086 376 4514

spktc10270@hotmail.com spktc10270@hotmail.com 

4.นางมยุรีย คนเจน      

5.ดร.สุชาติ ใจสถาน     6.นายกฤษดา ทิพยวฒัน  7.นายสายัณห เรือนเรือง 

คณะบรรณาธิการ

โอนเงินฝาก ชำระหนี้ หุน เงินตน เลขบัญชี 2191069320 
ช่ือบญัชีสหกรณออมทรัพยครูสมทุรปราการ (สาขาปากนำ้)

ติดตอเรา 027563995 ,022880904ติดตอเรา 027563995 ,022880904 การเงิน ตอ 10,11,12 สินเชื่อ/กู ตอ 15,16,17,14  การเงิน ตอ 10,11,12 สินเชื่อ/กู ตอ 15,16,17,14 นิติกร ตอ 23,24นิติกร ตอ 23,24    
สวัสดิการ/ลาออก ตอ 27 ฌาปนกิจ ตอ 28 งานเรียกเก็บ ตอ 25,26 ธุรการ ตอ 21,22 ประชาสัมพันธ ตอ 31สวัสดิการ/ลาออก ตอ 27 ฌาปนกิจ ตอ 28 งานเรียกเก็บ ตอ 25,26 ธุรการ ตอ 21,22 ประชาสัมพันธ ตอ 31

2.นายวิสูตร ยอดสุข 3.นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ

8.นายสมชาย ศรีดวง  9.นายธวัช พุฒดี 

โอนเงินฝาก ชำระหนี้ หุน เงินตน เลขบัญชี 2191069320 
ช่ือบญัชีสหกรณออมทรัพยครูสมทุรปราการ (สาขาปากนำ้)

SCAN 
สงคำตอบ

SCAN SCAN SCAN 

กิจกรรมลุน้รับรางวัลกิจกรรมลุน้รับรางวัล
คาํถาม เดือนตลุาคมคาํถาม เดือนตลุาคม

สงคำตอบชองทาง Google from
ตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม 2565 - 20 พฤศจิกายน 2565 

ลุนรับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท 20 รางวัล 

การยื่นขอรับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร
สามารถสงคำขอไดไมเกินขอใด
ก. 15 พฤศจิกายน ของทุกป
ข. 30 พฤศจิกายน ของทุกป

การยื่นขอรับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร
สามารถสงคำขอไดไมเกินขอใด
ก. 15 พฤศจิกายน ของทุกป
ข. 30 พฤศจิกายน ของทุกป


