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ติดตอเรา

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

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)  

 สมาชิกตนเดือน พ.ย. 65 
 เขาใหม                              
 สมาชิกลาออก                        
 ขาดสมาชิกภาพ                          
 รวมปลายเดือน พ.ย. 65   
 สมาชิกสมทบ          
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              ไมมี                             
435,233,420.90 
177,867,117.75 
257,366,303.15

ระเบียบการกู้

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยครสูมทุรปราการ จำกดั

จำนวนสมาชิกสมาคมฯ
ขอมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

สมาชิกสามัญ    จำนวน  2,329  ราย 
   สมาชิกสมทบ     จำนวน      90  ราย 
   รวม       จำนวน  2,419  ราย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ไมมีผู เสียชีวิต
ในเดือนธันวาคม 2565 จึงไมมีการเรียกเก็บ 

เงินสงเคราะหในเดือนมกราคม 2566

(นายวรพจน สิงหราช)
ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรพัยครสูมทุรปราการ จำกดั

สารจากประธานกรรมการสหกรณสารจากประธานกรรมการสหกรณสารจากประธานกรรมการสหกรณ

(นายวรพจน สิงหราช)
ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรพัยครสูมทุรปราการ จำกดั

(นายวรพจน สิงหราช)(นายวรพจน สิงหราช)

เรยีนสมาชิกสหกรณออมทรพัยครูสมทุรปราการ จำกดั
  การทำงานในตำแหนงประธานกรรมการสหกรณฯ
ตลอดระยะเวลา 1 ปที่ผานมา กระผมตองขอขอบคุณ
สมาชกิท่ีใหความไววางใจเลอืกผมเปนประธานสหกรณ  
ขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565
ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ คณะอนุกรรมการทุกคณะ
คณะทำงานควบคุมภายใน ผูสอบบัญชี เจาหนาที่ 
ตลอดจนผูทีเ่กีย่วของทกุทานทีม่สีวนสำคัญในการบริหาร
งานในครั้งนี้
 ในนามของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ
ออมทรพัยครสูมุทรปราการ จำกัด ขอใหคลายจากทกุขโศก
ใหปลอดโรค พนภัย ที่มัวหมองใหมีโชค มากลาภ ดวย
เงินทองที่หมายปอง ใหสมหวัง ดั่งใจ

สารจากคณะบรรณาธิการสารจากคณะบรรณาธิการ

ในศุภวารดิถีขึ้นปใหม

ขออำนาจสิ่งศักด์ิทั้งหลาย

โปรดดลบันดาลใหทานและครอบครัว

ประสบแตความสุข ความเจริญ

ดวยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล

ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

โปรดดลบันดาลใหทานและครอบครัว

ประสบแตความสุข ความเจริญ

ดวยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล

ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ



1.ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู จากอัตราดอกเบี้ย 5.25  เหลือรอยละ 5.00 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565

2.ลดอตัราดอกเบีย้ปรบัโครงสรางหนี ้จากอตัราดอกเบีย้รอยละ 5.00 เหลอืรอยละ 4.50 เริม่ตัง้แตวันที ่5 มกราคม 2565 เปนตนไป

3.ลดอัตราดอกเบี้ยปรับโครงสรางหนี้ จากอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 เหลือรอยละ 4.00 เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2565 เปนตนไป

4.เปลี่ยนแปลงอัตราการถือหุนรายเดือนของสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด เริ่ม 1 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป

   4.1 กลุมขาราชการประจำการ กำหนดหุนในอัตราไมต่ำกวา รอยละ 1 แตไมเกินรอยละ 2 ของรายไดรายเดือน

   4.2 กลุมขาราชการบำนาญ กำหนดหุนรายเดือนในอัตราไมต่ำกวา 200 บาท แตไมเกิน 1,000 บาท

   4.3 กลุมไมมีเงินไดรายเดือน กำหนดหุนรายเดือนในอัตราไมต่ำกวา 200 บาท แตไมเกิน 1,000 บาท

5.พฒันาเทคโนโลยี application 3 ฟเจอรใหม App Spktcoop ระบบฝาก-ถอน ผานApp ใหบรกิาร 21 กุมภาพนัธ 2565 

6.จัดทำแผนการแกไขปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการแกปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช

สหกรณออมทรัพยครูเปนฐาน เพื่อเปนสหกรณออมทรัพยครูตนแบบ

7.ปรับหลักเกณฑเรื่องวงเงินใหกูเพิ่ม และการค้ำประกันใหม 

   7.1 ปรับเกณฑการค้ำประกันใหม โดยไมดูวงเงินค้ำประกัน สิทธิ์ในการค้ำประกันสูงสุด ถึง 8 สัญญา

   7.2 ปรับเพิ่มกูรวมหนี้สูงสุดถึง 6 ลานบาท (สง 300 งวด เดิม 5 ลาน สง 180 งวด)

   7.3 ปรับเพิ่มวงเงินกูสามัญสูงสุด 4 ลานบาท (สง 240 งวด เดิมไมเกิน 3 ลานบาท สงไมเกิน 180 งวด)

   7.4 เพิ่มวงเงินกูฉุกเฉิน จาก 150,000 บาท เปน 300,000 บาท (สง 36 งวด) กูแบบปกติ และแบบฉุกเฉิน ATM 

  7.5 ยายตนสงักดัใหมกูได คำ้ได ในจงัหวดัและตางจงัหวดั (โดยตองมตีนสงักัดหกัเงนิสงสหกรณ)

  7.6 กูเงินสามัญเสริมสภาพคลองโควิด-19 ตอเนื่องเฟส 4 ใหกูสูงสุด 500,000 บาท สงชำระ 180 งวด ถึงวันที่ 

   30 ธันวาคม 2565

8.พัฒนาระบบApplication  สามารถตรวจสอบสิทธิ์ ในการค้ำประกันได

9.ยกเลิกเอกสารประกอบการกู สลิปเงินเดือนยอนหลังเดือนกุมภาพันธ 2563

10.ชวงวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 เฟส 4 ไดออกมาตรการชวยเหลือสมาชิก ดังตอไปนี้

 10.1 อนุมัติของดสงหุนรายเดือน ชั่วคราว 

  10.2 อนุมัติขอผอนผันการชำระเงินตน ชั่วคราว

  10.3 โครงการเงนิกูสามญัเสรมิสภาพคลองในชวงวกิฤต โควคิ-19 โดยชำระเพยีง 1,100 บาทตอเดอืน ในจำนวน   

  120 งวด ขยายเปน 180 งวด ปรบัวงเงินกูจาก 300,000 บาท เปน 500,000 บาท ผอนเดอืนละ 3,900 บาท

11.สงเสริมใหสมาชิกมีที่อยูอาศัย กูสามัญพิเศษเพ่ือที่อยูอาศัย เริ่ม 1 มิถุนายน 2565 เปนตนไป ผอนสงูสดุ 30 ป ปรบัระเบียบ

เงินเหลือใชจายไมนอยกวา 10% อัตราดอกเบี้ย 3.75 ตอป (ไมมีเฉลี่ยคืน)

12.เปดโครงการเตรยีมพรอมกอนเกษยีณ และเกษยีณเปยมสขุ 4 เปดรบัเงนิฝาก ตัง้แตวนัที ่16 มถุินายน – 30 พฤศจกิายน 2565 

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.65 ตอป

13.พัฒนาระบบApplication ฟเจอรใหม กูฉุกเฉินATM ผานชองทาง Application โดยผานมือถือ ตลอด 24 ชม. เปดใหบริการ         

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 

14.มาตรการงดการสงคาหุนรายเดือนเปนการชั่วคราว และการผอนผันชำระหนี้ แกสมาชิกสหกรณที่ไดผลกระทบจากสภาวะ

วิกฤตเศรษฐกิจป 2565 คาครองชีพเพิ่มสูงขึ้น

  14.1 สมาชิกขอผอนผันการชำระเงินตน ของเงินกู ไดถึง 16 เดือน จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2566

   14.2 สมาชิกของดการสงหุนรายเดือน เปนการชั่วคราว ไดถึง16 เดือน จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2566

รายงานผลการดำเนนิงานของคณะกรรมการดำเนนิการ ชดุที ่61/2565



15.ปรับแกไขระเบียบฯวาดวยการใหเงินกูสวัสดิการเพื่อสมาชิกสูงวัย พ.ศ. 2564 ปรับลดอายุการกูเริ่มตน 70 ป ลดเหลือ 65 ป

อัตราดอกเบี้ย 4.50 (ไมมีเฉลี่ยคืน) จายเฉพาะดอกเบี้ยเปนรายเดือน ไมตองมีผูค้ำประกัน 

 16.โครงการบำเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม CSR กิจกรรม “รวมสนับสนุน โครงการของโรงเรียน เราทำดวยหัวใจ” มอบเงิน

สนับสนุน จำนวน 3 โครงการดังตอไป

  - โครงการนำ้ด่ืมสะอาดใสทำดวยหัวใจเพือ่นองคลองแสนสขุ โรงเรยีนคลองแสนสขุ (สทิธไิชยบำรงุ) สงักดัสพป.สป.1

   - โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน  โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สงักดัสพป.สป.2

   - โครงการการจัดการการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning ดวยกิจกรรมศิลปะบำบัด 

เพือ่การแกไขปญหาภาวะถดถอยทางเรยีนรูของผูเรยีน (Learning Loss)โรงเรยีนบานขนุสมทุรไทย(จอย-อบเชยอทุศิ) สงักดัสพป.สป.1

17.พฒันาระบบการยนืยนัยอดหุนหนี ้เปลีย่นเอกสาร สูระบบออนไลน Digital Transformation ขององคกร ลดกระดาษ ลดคารบอน 

18.เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำป 2565 สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด         

ณ อาคารโดมสวาทยานนทคอมแพล็กซ โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท โดยสวนใหญมีมติเสียงขางมาก สรุปผลดังนี้

   18.1 แกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด สามารถถอนหุนไดบางสวน กับสมาชิก

   ผูที่ไมมีหนี้ ไมติดค้ำประกัน

   18.2 แกไขวาดวยการสรรหาบุคคลที่จะไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2565 เพื่อใหสมาชิก   

  สามารถเลือกกรรมการไดทุกสังกัด และสามารถเลือกตั้งหนวยเลือกตั้งที่สหกรณกำหนดที่ไหนก็ได

19.จดัโครงการสงเสริมความกาวหนาพฒันาครตูามหลักเกณฑและวธิกีารประเมนิมาตรฐานตำแหนงและมาตรฐานวทิยฐานะ

ของขาราชการครู (วPA) โดยทีมงานผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญใหกับสมาชิก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 

20.ประกาศยกเลิกการชะลอพิจารณากูต่ำกวา 30 % มีผลตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เปนตนไป

21.สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด อยูในระดับมาตรฐานดีเลศ (ระดับ A ) ระดับคะแนน 96-100 โดยสหกรณ

จังหวัดสมุทรปราการ 

22.คัดเลือกบริษัท ประกันชีวิตเพื่อคุมครองสินเชื่อ  โดยยึดผลประโยชนและความเหมาะสมที่มีตอสมาชิกสูงสุด อัตราเบี้ยประกัน 

เดิม 380 บาท / 100,000 บาท เหลือ 365 บาท/100,000 บาท คุมครองกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

23.ปรับเพิ่มคาพาหนะดารเลือกตั้ง จากเดิม 1,000 บาท ปรับเปน 1,500 บาท

24.ปรับเพิ่มคาของขวัญปใหม ประจำป 2565 จากเดิม 2,500 บาท ปรับเปน 3,500 บาท

25.ปรับเพิ่มรางวัลประชุมใหญสามัญประจำป 2565 จากเดิม 250,000 บาท ปรับเปน 350,000 บาท เปดโอกาสใหสมาชิก

ที่ไมไดเขารวมประชุมใหญ ก็มีสิทธิ์ลุนรับของรางวัล ณ ศูนยการคาอิมพีเรียลเวิลด สำโรง

26.ติดตามหนี้ NPL (หนี้ที่ไมกอรายไดหรือหนี้สงสัยจะสูญ กลับคืนมา 24 ลานบาท) กำไร 257.36 ลานบาท

*******************************************************************

รายงานผลการดำเนนิงานของคณะกรรมการดำเนนิการ ชดุที ่61/2565

*******************************************************************



แนะนําคณะกรรมการดําเนินการชุดที� 62/2566

นายวรพจน์ สงิหราช
ประธานกรรมการ

นายจาํลอง นอ้ยวานชิ นางสาวจารกึ สวนมาลัย นายไพฑรูย์ คงเทียน

นายสมชายทองสทุธิ� นายสมเจต พูลมา นายบรรหาร เอี�ยมสอาด นายวชิาญ กิ�งก้าน

นางอรรตัน์ โรจนสพุจน์ นายสชุาติ ใจสถาน นางวลิาวรรณ ตันรตันะ

นายอิทธพิทัธ์ ธรีะวรรณสาร น.ส.นวลอนงค์ วงษ์เพช็ร นายสมชาย พึ�งอิ�มนางศิรริตัน์ อํ�าตระกลู

สงักัด ประถมศึกษา สพป.สป. 2 สงักัด ประถมศึกษา สพป.สป. 2 สงักัด ประถมศึกษา สพป.สป. 2

สงักัด มธัยมศึกษา สงักัด มธัยมศึกษา สงักัด มธัยมศึกษา สงักัด มธัยมศึกษา

สงักัด อปท. สงักัด อาชวีะ สงักัด เอกชน

สงักัดประถมศึกษาสพป.สป.1 สงักัดประถมศึกษาสพป.สป.1 สงักัดประถมศึกษาสพป.สป.1 สงักัดประถมศึกษาสพป.สป.1



“อำลาโดยตำแหนงกรรมการแตความผูกพันยังคงอยูตลอดไป” “อำลาโดยตำแหนงกรรมการแตความผูกพันยังคงอยูตลอดไป” 

นายธีรพล โพธิ์เมือง

นายวิสูตร ยอดสุข นางวาสนา แจมเจริญ นายเมธขนัน  เสืออากาศ

นายสมพงษ  หงษา นายวินัย หลำวรรณะ นายเอกพจน กันภัย

วิธีคำนวณเงินปนผล

เงินปนผล  คือ ผลตอบแทนที่คิดจากจำนวนเงินคาหุ นที่สมาชิกสะสมตาม
ระยะเวลาของการสง คูณดวยอัตราเงินปนผลในปนั้นๆ

ยอดยกมา พ.ย. ปี 64 100,000.00       365 4,600.00          
31 ธ.ค. 64 1,200.00           334 50.51              
31 ม.ค. 65 1,200.00           303 45.82              
28 ก.พ. 65 1,200.00           275 41.59              
30 มี.ค. 65 1,200.00           244 36.90              
30 เม.ย. 65 1,200.00           214 32.36              
31 พ.ค. 65 1,200.00           183 27.68              
30 มิ.ย. 65 1,200.00           153 23.14              
31 ก.ค. 65 1,200.00           122 18.45              
31 ส.ค. 65 1,200.00           91 13.76              
30 ก.ย. 65 1,200.00           61 9.23                
31 ต.ค. 65 1,200.00           30 4.54                
30 พ.ย. 65 1,200.00           0 -                 

4,903.98       รวมยอดท่ีได้รับเงินปันผล

จ ำนวนหุ้น X 4.60% X จ ำนวนวัน / 365

ตัวอย่ำง
วิธีค ำนวนเงินปันผล ปี2565 (4.60%)

วันท่ีช ำระเงินให้สหกรณ์ จ ำนวนหุ้น ยอดรับจ ำนวนวัน

คำนวณโดยใชยอดเงินปนผลป2565
รอยละ 4.60

30 



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 แอดซิตี้พารค เลขที่ 382/42 หมู ที่  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)

เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่จายคืนใหกับสมาชิกผูเสียดอกเบี้ย
โดยคิดจากดอกเบี้ยเงินกูที่สมาชิกจายใหแกสหกรณ ตัง้แต
วันที ่1 ธนัวาคม 64  ถงึ 30 พฤศจกิายน 65 คณูดวยอตัรา
เฉลีย่คนืทีส่หกรณ กำหนดไวในแตละป แตถาในกรณีที่มกีาร
ผิดนัดชำระหนี้หรือจายเงินงวดลาชาหลังวันทีี ่10 ของเดือน
ถัดไปสหกรณจะคำนวณเงินเฉลี่ยคืนหักจำนวนเดือน           
ที่ผิดนัดชำระหนี้

ตัวอยาง การคำนวณเงินเฉลี่ยคืน (แบบปกติ)
        - ดอกเบี้ยเงินกูทั้งป 84,053.34 บาท
        - อัตราเงินเฉลี่ยคืน 10.00%
          เงินที่ไดรับ 8,405.33  บาท

        - ดอกเบี้ยเงินกูทั้งป 84,053.34 บาท
        - อัตราเงินเฉลี่ยคืน 10.00%
        - ดอกเบี้ยเงินกูทั้งป 84,053.34 บาท
        - อัตราเงินเฉลี่ยคืน 10.00%
        - ดอกเบี้ยเงินกูทั้งป 84,053.34 บาท

          เงินที่ไดรับ 8,405.33  บาท

คำนวณโดยใชยอดเฉลี่ยคืน 2565
รอยละ 10 


