
 
 

 

“สมาชิกท่านใดที่เปล่ียนที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง” 

เคยหรือไม่...ท่ีคนรอบข้าง เช่น ญาติพ่ีน้อง ลูกหลาน เพ่ือน
สมัยเรียน เพ่ือนท่ีท างาน หรือคนใกล้ชิดอีกมากมายขอให้เรา
ช่วยเหลือเรื่องเงินๆ ทองๆ ไม่ว่าจะขอยืมเงิน หรือให้ช่วย 
ค้ าประกันเงินกู ้

แม้ว่าการช่วยเหลือจะเป็นสิ่งท่ีดี แต่ก่อนท่ีเราจะตัดสินใจ
ช่วยใครทันทีท่ีฟังค าขอร้องหรือเรื่องราวท่ีน่าเห็นใจ อยากชวนให้
หยุดคิดสักนิดถึงผลท่ีจะตามมาจนอาจส่งผลกระทบกับตัวเรา
และครอบครัว ก่อนจะมานั่งเสียใจภายหลังเพียงเพราะความหวังดี
ที่กลับมาท าร้ายตัวเราเองท่ีต้องเป็นหนี้แทนคนอ่ืน  

มาดูกันว่าเคยเจอเหตุการณ์ตอ่ไปนีด้้วยตัวเองหรือเคยไดยิ้น
เรื่องราวท านองนี้จากคนอื่นหรือไม่ และจะมีวิธีการป้องกัน
อย่างไร มีสิ่งใดบ้างท่ีอาจท าให้เราเป็นหนี้แทนคนอ่ืน กู้เงินมา
เพื่อให้ยืมต่อกู้แทนคนอื่นและที่ส าคัญ คือ การค้ าประกันเงินกู้  

การค ้าประกัน คือ สัญญาประเภทหนึ่งท่ีผู้ค ้าประกันสัญญา
กับเจ้าหนี ว่า “ถ้าลูกหน้ีไม่ช าระหน้ี ผู้ค้ าประกันจะช าระหน้ี
น้ันแทน” เมื่อมีการท้าสัญญาลักษณะนี เจ้าหนี จะมีสิทธิ
เรียกร้อง หรือฟ้องให้คนค ้าประกันรับผิดแทนได้ โดยเป็นการ
ประกันการช้าระหนี ให้บุคคลอื่นนั่นเอง 

ข้อควรค้านึงก่อนตัดสินใจค้้าประกันเงินกู้ 
1. ถามวัตถุประสงค์ของการยืมเงินหรือการค้ าประกันเงินกู้

เราควรถามรายละเอียดต่างๆ จากคนท่ีจะขอให้ค้ าประกันเงินกู้ 
ว่าจะเอาเงินไปท าอะไร วงเงินเท่าไร เหตุใดจึงต้องมาขอความ
ช่วยเหลือจากเรา นอกจากนี้ เราต้องประเมินเรื่องอ่ืนๆ อีก เช่น 
คนที่จะให้ค้ าประกันเงินกู้ มีความสามารถในการช าระหนี้
หรือไม่ หากเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ คงเป็นการ
ช่วยเหลือท่ีไม่ดีแน่นอน  

2. ประเมินสถานะทางการเงินของตัวเอง สิ่งแรกที่ควรคิดถึง 
ก่อนก็คือ ถ้าเราช่วยเขาเราจะมีโอกาสกลายเป็นคนท่ีเดือดร้อน
ไปด้วยอีกคนหรือไม่ หากเราต้องจ่ายหนี้ท่ีเราค้ าประกันแทนเขา 
เราจะไหวไหม ดังนั้น จึงต้องประเมิน “สถานะทางการเงินของตัวเรา
เอง” ว่า เรามีความเดือดร้อน หรือปัญหาด้านการเงินหรือไม ่ 
มีหนี้สินเท่าไร มีรายรับ-รายจ่ายเป็นอย่างไร มีสภาพคล่องเพียงพอ
หรือไม ่โดยให้คิดถึงท้ังสถานะปัจจุบันและคาดการณ์ไปถึงภาระ
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หากโดนเบี้ยวหนี้มีเงินออมรองรับเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ เพียงพอหรือไม่ และมีเงินออมส าหรับรายจ่าย 
ก้อนใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าหรือยัง 

3. ไตร่ตรองเรื่องอ่ืนๆ นอกจากความเสี่ยง 
เรื่องเงินแล้วยังมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาอ่ืนๆ เช่น  
ปัญหาความสัมพันธ์ เมื่อคนท่ีขอให้ช่วยค้ าประกัน 
เงินกู้ไม่สามารถจ่ายคืนหนี้ได้ก็บ่ายเบี่ยงหลบหน้า  
ไม่อยากเจอหน้า ไม่อยากคุย อีกปัญหาท่ีพบบ่อย 
ก็คือ เกิดความวิตกกังวลและความเครียดสะสม ส่งผลต่อสุขภาพและอารมณ์ บั่นทอน
ใหป้ระสิทธิภาพในการท างานลดลง จึงต้องคิดถึงปัญหาเหล่านี้ไว้ด้วย 

4. ปรึกษาครอบครัว ถ้าเราแต่งงานแล้ว อย่าด่วนตัดสินใจค้ าประกันเงินกู้ให้ใคร
โดยไม่ปรึกษาคู่ชีวิตหรือครอบครัว เพราะนอกจากใช้ชีวิตร่วมกันแล้วส่วนใหญ่ก็ใช้และ
รับผิดชอบเงินร่วมกันด้วย ดังนั้น ครอบครัวควรรับรู้และร่วมตัดสินใจ ซึ่งคู่สมรสท่ี 
จดทะเบียนต้องเซ็นหนังสือยินยอมหรือรับทราบว่าสามีหรือภรรยาของตนเอง 
ค้ าประกันเงินกู้ให้คนอ่ืนด้วย นอกจากนี้ เรื่องราวอาจบานปลายไปสู่ปัญหาครอบครัว เช่น 
ทะเลาะเบาะแว้งจนต้องหย่าร้าง หรือหากถูกยึดบ้านไปขายทอดตลาดเพ่ือใช้หนี้ 
ครอบครัวก็จะเดือดร้อนไม่มีท่ีอยู่อาศัยโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน ความคิดเห็นของ
ครอบครัวอาจท าให้เราได้มุมมองท่ีไม่เคยนึกถึง และหากครอบครัวไม่เห็นด้วย ก็ควร
เคารพการตัดสินใจ และปฏิเสธการค้ าประกันเงินกู้ไป 

หากในท่ีสุดแล้ว เราตัดสินใจจะค้ าประกันเงินกู้ ก็ควรหาวิธีป้องกันความเสียหาย
หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีรับได้ โดยสามารถใช้วิธีดังต่อไปนี้ 

วิธีป้องกันความเสียหายหรือลดความเส่ียงการค้้าประกันเงินกู้ 
1. ก้าหนดจ้านวนเงินสูงสุดที่จะช่วยเหลือ รับภาระได้เท่าท่ีไม่เดือดร้อน 
2. อ่านเงื่อนไขการค้้าประกันให้ครบถ้วน ก่อนท่ีจะลงชื่อในสัญญาค้ าประกันใดๆ 

ก็ตาม ควรอ่านรายละเอียดในสัญญาให้ครบถ้วนก่อนลงชื่อทุกครั้ง ว่าเป็นการค้ าประกัน
หนี้อะไร จ านวนเท่าไร เป็นไปตามท่ีตกลงหรือไม่ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ของการ
ค้ าประกันเงินกู้เพราะหากลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ เจ้าหนี้มีสิทธิ์เรียกร้องให้เรา
ช าระหนี้แทนลูกหนี้ตามสัญญาค้ าประกัน 

3. เก็บสัญญาการค้้าประกันเงินกู้ ควรเก็บส าเนาสัญญาหนังสือค้ าประกันเงินกู้
ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้ทราบถึงสิทธิ์และขอบเขตความรับผิดชอบจากการค้ าประกัน
เงินกู้ตามสัญญา 

สุดท้ายท่ีอยากจะฝากไว้ คือ การช่วยเหลือคนท่ีก าลังเดือดร้อนเป็นสิ่งท่ีดีถ้าเรา
สามารถช่วยได้ แต่ก็อย่าลืมหันมองดูตัวเราเองด้วยว่าสามารถช่วยเหลือได้เต็มท่ีแค่ไหน 
ช่วยแล้วท าให้ตัวเราเองและครอบครัวเดือดร้อนหรือไม่ ถ้าตอนนี้ยังช่วยไม่ไหวอาจจะ
ช่วยรับฟังปัญหา หรือให้ค าแนะน าไปก่อน และเมื่อถึงโอกาสท่ีเรามีความพร้อมมากกว่านี้
ค่อยช่วยตามสมควร 

นายสมชาย  พะโยม : ประธานฝ่าย 
นายเสนอ  นวนกระโทก : กรรมการฝ่าย  |  นายคมกริช  อันทรง : เลขานุการฝ่าย 

คิดให้ดี….ก่อนเป็นหนี้แทนคนอื่น
เสนอ
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จาก..ผู้จัดการ 
เรื่องเล่า 

 ออมตั้งแต่เนิ่นๆ 
จุดเริ่มต้นชีวิตหลังเกษียณอย่างมีคุณภาพคือมีเงิน เก็บไว้ใช้จ่าย 

ยามจ าเป็น หากเราเร่ิมออมตั้งแตอ่ายุน้อยๆ ถึงแม้จะเป็นตัวเงินท่ีไม่มาก แต่
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่เริ่มออมตอนที่อายุค่อนข้างมากแล้ว จะพบว่า ผู้ที่เริ่ม
ออมตอนอายุท่ีน้อยกว่า จะมีเงินออมจ านวนท่ีมากกว่า การออมท่ีว่าน้ีถ้าเรา
ท าได้  จะเป็นการต่อยอดการวางแผนชีวิตหลังเกษียณให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

 ไม่เมินความเสี่ยงที่มี 
หากจะพูดถึงวัยเกษียณ สิ่งหน่ึงท่ีแม้อยากจะเลี่ยงแต่ก็คงเลี่ยงไม่ได้คือ

อาการเจ็บป่วย ยิ่งถ้าเป็นการเจ็บแบบสามวันดีสี่วันไข้ ก็ว่าล าบากแล้ว แต่
ถ้าเกิดเป็นโรคร้ายแรงขึ้นมา แน่นอนผลกระทบจะเกิดกับตัวเราเองและคน
ในครอบครัวไปจนถึงเงินท่ีเก็บออมมา ซึ่งอาจหมดไปอย่างรวดเร็วกับการ
รักษาตัว  สิ่งท่ีช่วยได้อย่างแรกคือการหมั่นออกก าลังกาย ทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ เพราะร่างกายนับวันก็เสื่อมถอยไปตามสภาพ  แต่การท่ีจะเสื่อมช้า 
เสื่อมเร็ว ล้วนขึ้นกับสิ่งที่ทุกคนท ากันหรือท่ีเรียกว่า พฤติกรรมในการใช้ชีวิต
แต่ละช่วงเวลา สิ่งท่ีควรท าเป็นประจ าคือ การออกก าลังกาย ซึ่งเป็นการป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรคร้าย หรือบรรเทาไม่ให้โรคลุกลามได้ง่าย นอกเหนือจากการดูแล
สุขภาพตัวเอง สิ่งหน่ึงที่สามารถช่วยได้คือการท าประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันภัย
หรือประกันสุขภาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยแบ่งเบาค่ารักษาได้แล้ว หากเกิดเหตุ
ไม่คาดฝันขึ้นมา คนในครอบครัวยังมี เงินท่ีจะช่วยประคับประคอง 
ให้ครอบครัวสามารถก้าวเดินต่อไปได้ 

 ที่อยู่อาศัยต้องพร้อม 
การซื้อบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ต้องใช้เงินจ านวนมาก หากจะซื้อเพื่อ

ลงทุนก็เป็นอีกประเด็นหน่ึง แต่ถ้าจะซื้อเพื่ออยู่อาศัยจนถึงยามเกษียณก็เป็น
ประเด็นท่ีต้องพิจารณาให้รอบคอบ ปัจจุบันอสังหาริมทรัพย์มีมากมายหลาย
รูปแบบ ตัวเลือกใหญ่ๆ ท่ีมักแบ่งคนเป็นสองฝ่าย ก็คือเลือกจะเลือกบ้านหรือ
คอนโดดี ซึ่งเรื่องน้ีจะส่งผลต่อตัวเราและครอบครัวของเราในอนาคตด้วย
เช่นกัน แนะน าหลักการการอยู่อาศัยแบบง่ายๆ ว่า หากเราอยู่คนเดียวการ
เลือกอยู่คอนโดในแถบตัวเมืองท่ีเน้นไปมาสะดวก ไม่ห่างจากสถานท่ีท างาน การ
เดินทางสะดวก อาจเป็นตัวเลือกท่ีเหมาะสม เพราะคล่องตัว ดูแลง่าย แต่ถ้ามี
ครอบครัว มีลูก และชอบท ากิจกรรมในท่ีโล่ง การมีบ้านก็คงเป็นตัวเลือกท่ีตรง
กับความต้องการมากกว่า แต่ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลและ
ครอบครัวเป็นส าคัญ  

 แวดล้อมด้วยมิตรสหาย 
สิ่งท่ีผู้สูงอายุวัยเกษียณหลายคนต้องเผชิญ...คือ

ความเหงา ถึงจะดูแปลกแต่บอกเลยว่า เรื่องน้ีไม่ใช่เรื่อง
ตลกแต่อย่างใด ผู้สูงอายุในสังคมมากมายไม่ว่าจะเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วหรือยังไม่ได้พัฒนา บางรายต้องอยู่
อย่างโดดเด่ียว เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีคนคอยดูแล บางราย
มีอาการเฉา หรือหมดอาลัยตายอยากเพราะไม่มีคนคุยด้วย 
ดังน้ันสิ่งท่ีคนวัยเกษียณจะลืมไม่ได้เลยคือการ “หาเพื่อน” 
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกลุ่มเก่าๆ หรือกลุ่มใหม่ ไม่จ าเป็นต้อง
เป็นวัยเดียวกันก็ได้ ขอเพียงแค่พูดคุยด้วยกันเพื่อคลาย
เหงา ช่วยเหลือกันในบางเวลา มิตรภาพเหล่าน้ีจะช่วยให้
การวางแผนชีวิตวัยหลังเกษียณมีคุณค่าข้ึนอีกมาก 

 รู้ใจว่าจะท้าอะไรในวัยหลังเกษียณ 
ต่อให้บอกว่าวัยเกษียณคือวัยท่ีจะได้พักผ่อนจาก

การท างาน มีโอกาสได้ท่องเท่ียวตามท่ีใจต้องการ แต่ก็ 
ใช่ว่าจะปล่อยชีวิตให้ว่างเปล่าไปเลย นอกจากการ
ท่องเท่ียวแล้ว จะดีกว่าหรือไม่ท่ีจะหางานอดิเรกหรืองาน
เบาๆ ท าเพื่อหารายได้เสริม ไปจนถึงการผ่อนคลาย
ตัวเอง เช่น  งานเขียน งานศิลปะ ไปจนถึงการท าอาหาร
การเลือกเรียนอะไรเพิ่มเติมก็เป็นสิ่งท่ีน่าสนใจไม่น้อย 
จากการอยู่บ้านรดน้ าต้นไม้ อาจศึกษาเพิ่มเรื่องการ 
จัดสวน ปลูกผักสวนครัวลดค่าใช้จ่ายหรือเป็นการเพิ่ม
รายได้อีกทาง แน่นอนว่าสิ่งเหล่าน้ีเป็นเรื่องของอนาคต 
แต่การวางแผนส าหรับชีวิตหลังเกษียณไว้ล่วงหน้าจะช่วย
ให้เราสามารถเตรียมตัวในด้านต่างๆ ได้ดียิ่งข้ึน  

การพิจารณาเรื่องราวในปัจจุบันและแก่ชราลง
อย่างมีคุณภาพ ดีกว่าการไม่เตรียมสิ่งใดแล้วมา
เสียดายในช่วงบั้นปลายของชีวิต 

ขอให้ท่านท่ีเกษียณแล้ว หรือ ท่านท่ีจะใกล้เกษียณ
ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จง “เกษียณเสถียรสุข” นะคะ 

ด้วยความปรารถนาดี...สวัสดีค่ะ 

สวัสดีคะ่... 
วันน้ีมีเคล็ดลับดีๆ มาฝากทุกท่าน เพื่อการวางแผนชีวิตหลังเกษียณให้ “เกษียณเสถียรสุข” 

 ออมตั้งแตเ่นิน่ๆ  ไม่เมินความเสี่ยงที่มี  

 ที่อยู่อาศัยตอ้งพรอ้ม แวดล้อมด้วยมิตรสหาย  

รู้ใจว่าจะท้าอะไรในวัยหลังเกษียณ 

เกษียณเสถียรสุข 



ตามท่ีสหกรณ์ฯ ได้จัดโครงการเดือนแห่งการออม  
วาระ 55 ปี เมื่อวันท่ี 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 63 เพื่อ

ส่งเสริมการออมของสมาชิกในรูปแบบของการฝากเงิน 
โดยให้เปิดบัญชีใหม่ ฝากรายเดือนคงที่ติดต่อกัน 24 เดือน  
ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1,000 – 25,000 บาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.75 ต่อปี น้ัน เมื่อครบก าหนดตามระยะเวลาแล้ว 
(ก.ค. 65 / ส.ค. 65) สหกรณ์ฯ จะปิดบัญชีเงินฝาก 
ออมทรัพย์วาระ 55 ปี พร้อมคิดดอกเบี้ยและโอนเงิน 
เข้าบัญชีออมทรัพย์สมนาคุณ (อส.) ของสมาชิก (บัญชี
ที่น าเงินปันผลเข้า) ดังน้ี 
เปิดบัญชีเดือน ส.ค. 63  
 ปิดบัญชีวันท่ี 27 ก.ค. 65  
 โอนเข้าบัญชี อส. วันท่ี 1 ส.ค. 65 
เปิดบัญชีเดือน ก.ย. 63  
 ปิดบัญชีวันท่ี 31 ส.ค. 65  
 โอนเข้าบัญชี อส. วันท่ี 1 ก.ย. 65 

 หากไม่เปลี่ยนผู้ค้้าประกันใหม่แทนผู้ค้้ าประกันเดิม กรณีที่ 
ผู้ค้้าประกันเดิมถึงแก่กรรม จะมีผลอย่างไร 
ตอบ กรณีที่ผู้ค้ าประกันถึงแก่กรรม สหกรณ์ฯ จะส่งหนังสือพร้อมแนบ

หนังสือสัญญาค้ าประกันเงินกู้  แจ้งให้ผู้กู้หาผู้ค้ าประกันใหม่เปลี่ยนแทน 
ผู้ค้ าประกันท่ีถึงแก่กรรม โดยก าหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน
ภายใน 90 วัน นับแต่ได้รับหนังสือ มิฉะน้ัน ท่านจะเสียสิทธิ์ในการท้า
ธุรกรรมด้านสินเชื่อ (งดกู้ / งดค้้าประกัน) กับสหกรณ์ฯ   

ท้ังน้ี กรณีที่เป็นสัญญาเงินกู้ประเภทเอื้ออาทร หรือ ช.พ.ค. หากท่าน
ถึงแก่กรรม สหกรณ์ฯ จะยกเว้นการจ่ายเงินกองทุนเอื้ออาทร ให้กับสมาชิก
กองทุนผู้ เสียชีวิตหรือบุคคลผู้มีสิทธิ์  เน่ืองจากเงินกู้ เอื้ออาทร ของท่าน
หลักประกันบกพร่อง และท่านไม่ด าเนินการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลา 
ตามระเบียบว่าด้วย กองทุนเอื้ออาทร พ.ศ. 2564 
 สหกรณ์ฯ จะจัดโครงการเปิดโลกทัศน์ ปี 2565 หรือไม่ 
 ตอบ สหกรณ์ฯ ได้เตรียมจัดโครงการเปิดโลกทัศน์ ปี 2565 ในเดือน
ตุลาคม 2565 ไว้แล้ว ท้ังน้ี จะต้องประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 ในขณะน้ันด้วย เพื่อความปลอดภัยของสมาชิก ซึ่งสหกรณ์ฯ 
จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป 
 สหกรณ์ฯ เปิดให้สมาชิกซ้ือหุ้นเพิ่มได้หรือยัง 
 ตอบ ปัจจุบันยังชะลอการซื้อหุ้นเพิ่ม และชะลอการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม
ค่าหุ้นรายเดือน ยกเว้น เพิ่มค่าหุ้นไม่เกินระเบียบฯ 
 สหกรณ์ฯ มีโครงการเปิดให้บริการวันเสาร์บ้างหรือไม่ 
 ตอบ ปัจจุบันยังไม่มีก าหนดการในการเปิดให้บริการวันเสาร์ 
 อยากทราบเวลาท้าการของสหกรณ์ฯ 
 ตอบ เวลาท าการของสหกรณ์ คือ 08.30 – 16.30 น. บริการธุรกรรม
ทางเงิน เวลา 08.30 – 15.30 น. (ไม่หยุดพักเท่ียง) 
 

สหกรณ์ฯ ได้จัดส่งแบบสอบถามไปให้สมาชิก 
กลุ่มบ้านาญ/บ้าเหน็จ เพ่ือส้ารวจความต้องการในการ 
รับใบเสร็จรับเงินและสารประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ
สมาชิกตอบแบบสอบถามดังกล่าว และกรุณาส่งกลับ
สหกรณ์ฯ ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 ท้ังนี้ หากไม่
ตอบกลับจะถือว่าท่านไม่ประสงค์รับเอกสารดังกล่าว 
ทางไปรษณีย์ 
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ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการช่วยเหลือผู้ท่ี
มีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์นาน พ.ศ. 2564 ก าหนดว่า 
สมาชิกที่มอีายุการเป็นสมาชิกครบ 25 ปี , 30 ปี , 35 ปี , 
40 ปี , 45 ปี , 50 ปี , 55 ปี และ 60 ปี ในปี 2565  
(นับถึง 12 สิงหาคม 2565) สหกรณ์จะมอบเงินสวัสดิการ 
ให้เป็นค่าหุ้น ตามเกณฑ์ดังน้ี 

อายุสมาชิกครบ 25 ปี ได้รับ 2,500 บาท  
(ครั้งแรก) 
อายุสมาชิกครบ 30 ปี , 35 ปี , 40 ปี , 45 ปี , 

50 ปี , 55 ปี และ 60 ปี ได้รับ 500 บาท (ได้รับเพิ่ม 
ในส่วนต่างจากที่เคยได้รับครั้งก่อนหน้าไปแล้ว) 

ท้ังน้ี สหกรณ์จะ โอนสวัสดิการที่ได้รับเป็นค่าหุ้น  
ใ ห ้ส ม า ช ิก ที ่ม ีอ า ย ุก า ร เป ็น
สมาชิกครบตามเกณฑ์ข้างต้น  

( มู ล ค่ า หุ้ น ล ะ  1 0 
บา ท )  ใ นวั น ท่ี  2 9 
สิงหาคม 2565  

 



1. นายพนิิจ  ทองค้าด ี หน่วย บ านาญสอยดาว 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  24 มิ.ย. 65 
2. นายสุเทพ  จินดาวงษ ์ หน่วย บ านาญเขาคิชฌกูฏ 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  28 มิ.ย. 65 
3. นายชูวงษ์  ไทยประยรู หน่วย บ านาญขลุง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  29 มิ.ย. 65 
4. นายรพี  ศรีโมสาร หน่วย สมาชิกรอโอน 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  7 ก.ค. 65 
5. นายบญุธรรม  สุขส้าราญ หน่วย บ านาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  15 ก.ค. 65 
 

รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรม (วันที่ 16 มิ.ย.–15 ก.ค. 65) 
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ที่ รายการ มิถุนายน 2565 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

จ านวนสมาชิกสหกรณ์ (คน) 
ทุนเรือนหุ้นท่ีช าระแล้ว (บาท) 
เงินทุนส ารองของสหกรณ์ (บาท) 
เงินกู้ในมือสมาชิกสุทธ ิ(บาท) 
ดอกเบ้ียและรายรับ (บาท) 
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ.  (บาท) 
เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท) 
เงินกู้ยืมภายนอก (บาท) 
ทุนด าเนินการ (บาท) 
ก าไรสะสมโดยประมาณ (บาท) 

7,146 
3,382,274,480.00 

534,030,671.98 
9,963,887,654.12 

316,927,874.62 
1,010,988,500.00 
5,134,740,526.78 
2,013,000,000.00 

11,652,650,455.46 
205,999,842.98 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ้ากัด   เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 

E-mail : chancoop@hotmail.co.th   Website : www.chancoop.com   Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด   
โทร. 0 3930 3379-81 , 08 1723 8572 , 08 1940 6298 , 08 9833 8090 , 09 2261 6330 , 09 7221 9966  Line ID : @chancoop 
 

เรียกเก็บเดือนกรกฎาคม 2565  803 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 905,699 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบรุี ถึงแก่กรรม 
1. นายวิโรจน์  บัววัฒนะ 2. นายชิต  วงษ์ก าปั่น 
3. นายภูธร  โพธิ์ใหญ่ 4. นายเสงี่ยม  สถานดี 
5. นางอุทัยวรรณ์  ประพันธ์ 6. นายพูล  ผิวทอง 

เรียกเก็บเดือนกรกฎาคม 2565 388 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 374,627 บาท 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแกก่รรม 
1. นายอมรเทพ  สิทธิบุศย์ 2. นางจ าปี  ผาสุก 
3. ร.ท.สมรัก  บุญเกิด 
 

ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัประมาณ (บาท) 
ฌสจ. 150 250,000 

ฌสค. 250 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

ฌสคค. 450 230,000 
สสอค. เก็บรายป ี 600,000 

สส.ชสอ. เก็บรายป ี 600,000 
 

มุม   

ธนาคาร/สาขา ประเภท เลขบญัชี 
กรุงไทย/จันทบุรี ออมทรัพย์ 204-1-00112-7 
กรุงเทพ/จันทบุรี สะสมทรัพย ์ 290-0-57122-1 
กรุงศรี/จันทบุรี ออมทรัพย์ 027-1-54064-0 
ออมสิน/จันทบุรี เผื่อเรียก 0-5008106345-0 
ธกส./จันทบุรี ออมทรัพย์ 010422546250 
กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันท ี

(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ท้าให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

เวลาคือเรื่องท่ีส าคัญที่สุดของโรคหลอดเลือดสมอง  
เพราะถ้าหลอดเลือดแตก ตีบ หรืออุดตัน ไม่สามารถน าออกซิเจน
และสารอาหารไปเลี้ยงสมองได้ จะส่งผลให้สมองและระบบประสาท
เกิดความเสียหาย เสี่ยงต่อการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต หรือเสียชีวิต  

ผู้สูงอายุหรือคนใกล้ชิดจึงควรหมั่นสังเกต 5 อาการผิดปกติ
ของร่างกายที่เป็นสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง ดังน้ี 
 ใบหน้าซีกใดซีกหน่ึงชาหรืออ่อนแรงอย่างฉับพลัน ท าให้

มุมปากตก ปากเบี้ยว อมน้ าไม่อยู่ น้ าไหลออกจากมุมปาก 
 แขนขาซีกใดซีกหน่ึงชาหรืออ่อนแรงอย่างฉับพลัน ท าให้

สูญเสียการทรงตัว 
 พูดไม่ชัด พูดไม่ออก สับสน นึกค าพูดไม่ออก 
 การมองเห็นมีปัญหาฉับพลัน อาจมองเห็นภาพซ้อน 

มองเห็นภาพครึ่งเดียว ตาบอดหน่ึงหรือสองข้าง 
 มีอาการปวดศีรษะรุนแรงฉับพลัน 
สัญญาณเตือนดังกล่าว อาจเกิดเพียงอาการเดียวหรือหลาย

อาการร่วมกันก็ได้ ข้ึนอยู่กับต าแหน่งในสมองที่ได้รับความเสียหาย 
บางรายอาจมีอาการผิดปกติช่ัวขณะหน่ึง แล้วดีขึ้นภายใน 24 
ช่ัวโมง อย่างไรก็ตาม หากมีอาการดังกล่าวเกิดข้ึน ควรรีบพบแพทย์
โดยด่วนภายใน 4 ช่ัวโมง 30 นาที นับจากท่ีมีอาการผิดปกติครั้งแรก 

ที่มา : สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

mailto:chancoop@hotmail.co.th
http://www.chancoop.com/

