
 
 

 

มีอะไรในฉบับ  คุยกับประธานบ้านเลขที่ 9 / คณะกรรมการฯ ชุดที่ 56 / ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 / วันเรียกเก็บเงิน ปี 2564 /  
 ผลการด าเนินงาน / เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / มุมฌาปนกิจ / รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 27 
ฉบับที่  12  ธันวาคม  2564 

“สมาชิกท่านใดที่เปล่ียน ที่อยู ่, เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง” 

สวัสดีครับ  สมาชิก สอ.ครูจันท์ ทุกท่าน 
พบกันฉบับนี้  เป็นช่วงเวลาใกล้ส้ินปีบัญชี 2564  

สมาชิกก็คงจะจดจ่ออยู่กับอัตราของเงินปันผลและ 
เฉล่ียคืนของปี 64 ก็คงต้องเรียนว่า “ใจเย็นๆ นะครับ” 
เพราะต้องรอให้ทางฝ่ายจัดการได้สรุปงบต่างๆ ของการ
ดําเนินงานในวันท่ี 31 ธ.ค. 64 หรือท่ีเรียกว่า ปิดบัญชี
ประจ าปี จากนั้นจะต้องทําข้อมูลส่งให้ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องแล้วรายงานเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการให้การรับรอง นั่นแหละครับ 
เราจึงจะทราบตัวเลขของกําไรสุทธิ ท่ีคณะกรรมการ 
จะนํามาพิจารณากําหนดเป็นเงินปันผลและเฉล่ียคืน 
ท่ีแน่นอนได้ ถ้าจะบอกได้เวลานี้ ก็คือ ไม่น่าจะต่างจากปี
ท่ีผ่านมามากนัก ซึ่งอาจมีท้ัง มากขึ้น หรือ น้อยลง ซึ่งมี
เหตุผลประกอบการพิจารณาดังนี้ นะครับ 
ปี 2564 สอ.ครูจันท์ มีต้นทุนท่ีลดลง เนื่องจาก

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมทรงตัว มีลดลงบ้าง แต่ก็ไม่ผันผวน 
จนเป็นอุปสรรคในการบริหาร      
การใช้มาตรการช่วยเหลือสมาชิกในช่วงสถานการณ์ 

โควิด 2019 ซึ่งมีท้ังลดดอกเบ้ียเงินกู้ งดส่งเงินต้น 
มาตรการช่วยเหลือผู้กู้  /  ผู้คํ้า เช่น การปรับ

โครงสร้างหนี้ การประนอมหนี้ มาตรการลดดอกเบี้ยให้
ผู้รับภาระการคํ้าประกัน 
การปฏิบัติของสมาชิกไม่เป็นไปตามข้อบังคับ / 

ระเบียบ และเกณฑ์การปฏิบัติของ สอ.ครูจันท์ หลายราย 
มีการดําเนินการติดตามหนี้ สินและต้องปฏิบั ติตาม
กฎหมาย ทําให้สหกรณ์ฯ ต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น 

ฯลฯ 

พิจารณาจาก 4 ข้อ ท่ีผมนําเสนอให้สมาชิกได้รับทราบ ก็คง
พอจะเห็นแล้วว่า ส่วนใหญ่จะส่งผลให้สหกรณ์เรามีรายได้ลดลง 
และอาจมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น แต่ผมเช่ือว่าสมาชิกของ สอ.ครูจันท์ จะ
มีความเข้าใจในการบริหารจัดการของคณะกรรมการและฝ่าย
จัดการของ สอ.ครูจันท์ 

อีกประเด็นหนึ่งท่ีผมใคร่ขอนํามาพูดคุยกับสมาชิกในครั้งนี้   
ก็ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละแห่งมี ท้ั งความเหมือนและ 
ความต่างกัน ในความเหมือนกันก็คือ ลักษณะโครงสร้าง การ
บริหาร การจัดการ ส่วนใหญ่จะมีความเหมือนกัน เพราะสหกรณ์ 
ทุกแห่งต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. สหกรณ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ส่วนความต่างก็คือจํานวนของสมาชิกมากน้อยต่างกัน สินทรัพย์
ของแต่ละสหกรณ์ก็จะแตกต่างกัน โดยเฉพาะด้านเงินทุน  
ซึ่งหลายๆ สหกรณ์ยังต้องอาศัยทุนจากภายนอกมาบริหารจัดการ 
สอ.ครูจันท์ เองก็เช่นกันครับ ปีนี้เรามีทุนดําเนินการกว่า 10,000 
ล้านบาท แต่เป็นทุนท่ีไม่มีต้นทุน (ทุนสํารอง + ทุนสะสม) เพียง
750 ล้านบาท นอกนั้นเป็นทุนท่ีมีต้นทุนท้ังส้ิน เช่น ทุนท่ีมาจาก
หุ้นท่ีสมาชิกเป็นเจ้าของส้ินปีก็ต้องมีปันผล เงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน (ธนาคาร) มาบริการสมาชิก ก็ต้องเสียดอกเบี้ย ต๋ัวสัญญา
ใช้เงินก็ต้องเสียดอกเบี้ย เงินฝากประเภทต่างๆ ก็ต้องตอบแทน 
ให้ดอกเบ้ียกับสมาชิกผู้ฝากในอัตราท่ีเหมาะสม  

ผมจึงขอเรียนมายังสมาชิกว่า  ทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการ
เ ป็นสมา ชิก ในอั ตรา ท่ีน่ าพึ งพอใจอย่ า ง แน่นอน  เพราะ
คณะกรรมการฯ ทุกท่านล้วนเป็นตัวแทนท่ีท่านให้ความไว้วางใจ
ให้เข้ามาบริหาร พวกเราทุกคนพร้อมท่ีจะจัดสรรกําไรสุทธิกลับคืน
ไปให้สมาชิกให้ได้มากท่ีสุดครับ 

...สวัสดีครับ... 
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ดอกเบ้ียสะสมส้ินปี 2564 X  อัตราเงินเฉล่ียคืน 
100 

เงินเฉลี่ยคืน     = 

 คิดจากหุ้นของสมาชิกท่ีชําระแล้ว ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

ยกเว้น  เงินกู้กองทุนฯ (กท./มค.) , เอื้ออาทร (อท./กอ.) และ ชพค.  คิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีชําระแล้ว ในปี 2564  

ตัวอย่าง ใบเสร็จของ นายสหกรณ์  ออมทรัพย์  
ดอกเบ้ียสะสมส้ินปี 2564 = 270,548.65 
เป็นยอดรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ท่ีชําระแล้ว 

ในปี 2564 (ม.ค. - ธ.ค.64) ซึ่งเมื่อรวมดอกเบี้ยจากใบเสร็จ
ท้ังป ีจําแนกได้ดังนี้ 

1. เงินกู้ฉุกเฉิน 4,675.56 บาท 
2. เงินกู้สามัญ 102,741.36 บาท 
3. เงินกู้เพื่อการศึกษา 2,064.93 บาท 
4.  เงินกู้เอื้ออาทร 133,140.68 บาท 
5. เงินกู้กองทุน 27,926.12 บาท 
เนื่องจากการคํานวณเงินเฉล่ียคืนไม่นับรวมดอกเบี้ย

จากเงินกู้กองทุนฯ , เอื้ออาทร และ ชพค. 
ดังนั้น ดอกเบี้ยสะสมท่ีจะนําไปคํานวณเงินเฉล่ียคืน

เท่ากับ 270,548.65-133,140.68-27,926.12 = 109,481.85 
สมาชิกท่ีมีเงินกู้กองทุนฯ (กท./มค.) เอื้ออาทร (อท./กอ.) 

และ ชพค. จะต้องหักดอกเบี้ยสะสมจากเงินกู้ 3 ประเภทนี้
ออกจากดอกเบี้ยสะสมท้ังหมดก่อน จึงนํายอดท่ีเหลือ 
ไปคํานวณเงินเฉล่ียคืน 

การค านวณเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน 

การค านวณดอกเบี้ยสะสม 

เงินค่าหุ้นส้ินเดือน ธ.ค. 63 + เงินค่าหุ้นส้ินเดือน พ.ย. 64 

2 
เงินปันผล   = 

อัตราเงินปันผล 

100 
X 

เงินค่าหุ้นส้ินเดือน ธ.ค. 63 + ม.ค. 64 + ... + พ.ย. 64 
12 

เงินปันผล   = 
อัตราเงินปันผล 

100 
X 

เงินปันผล ป ี2564 

กรณีส่งค่าหุ้นรายเดือนเท่ากันทุกเดือน (ธ.ค.63 – พ.ย.64) 

กรณีส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่เท่ากันทุกเดือน (ธ.ค.63 – พ.ย.64) 

เงินเฉลี่ยคืน ป ี2564 

ดอกเบี้ยสะสม 
270,548.65 
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เขตการเลือกต้ัง 
แบ่งออกเป็น 2 เขต 

หน่วยการ
เลือกต้ัง 

สถานท่ีเลือกต้ัง สมาชิกผู้มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง/สรรหา 
จ านวน
ผู้แทน
สมาชิก 

จ านวน
กรรมการ 
ท่ีสรรหา 

เขตการเลือกต้ังท่ี 1 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

จันทบุรี เขต 1 
 

(แบ่งออกเป็น 
6 หน่วยการเลือกต้ัง) 

หน่วยที่ 1 
อ.เมืองจันทบุรี1 

(ประถม) 

รร.อนุบาลจันทบุร ี
ถนนท่าแฉลบ 

(อาคารอเนกประสงค์) 

- สมาชิกสังกัด สนง.สพป.จบ.1 , รร.ประถม สพป.จบ.1 , ศธจ.จบ. , 
รร.เอกชน , บํานาญ + บําเหน็จ ประถม ในเขต อ.เมือง 64  

หน่วยที่ 2 
อ.เมืองจันทบุรี2  

(มัธยม) 

รร.ศรียานุสรณ์ 
(อาคารโดมอเนกประสงค์) 

-  สมาชิกสังกัด สนง.สพม.จบตร , รร.มธัยม สพม.จบตร ,  
บํานาญ+บําเหน็จ มัธยม ในเขต อ.เมือง 32  

หน่วยที่ 3 
อ.เมืองจันทบุรี3 

(นอกสังกัด) 

รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี1 
(ใต้อาคารสํานักงาน) 

- สมาชิกสังกัด มรภ.รําไพพรรณี , ว.เทคนิค , ว.นาฏศิลป , ว.สารพัดช่าง , 
รร.เทศบาลเมืองฯ1 ,  รร.เทศบาลเมืองฯ2 , กศน. , สนง.พระพุทธศาสนา , 
สนง.วัฒนธรรม , สนง.โบราณคดีใต้นํ้า , สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี , 
ศพด.วัดป่าคลองกุ้ง , ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ , ศูนย์การท่องเที่ยวฯ  , 
หอสมุดแห่งชาติฯ , หอจดหมายเหตุฯ , เทศบาลเมืองจันทนิมิต ,  
สนง.สกสค. , สหกรณ์ฯ , สมาคมฌาปนกิจฯ 

46  

หน่วยที่ 4 
อ.ท่าใหม ่

รร.วัดบูรพาพิทยาราม 
(หอประชุมพิศาล

ธรรมคุณ) 

- สมาชิกทุกหน่วยงานที่ต้ังอยู่ในเขต อ.ท่าใหม ่
- สมาชิกบํานาญ อ.ทา่ใหม ่
- สมาชิกบําเหน็จ อ.ท่าใหม ่

38 
ไม่มี 

การสรรหา 

หน่วยที่ 5 
อ.แก่งหางแมว 

รร.วัดเขาวงกตฯ 
(อาคาร 1) 

- สมาชิกทุกหน่วยงานที่ต้ังอยู่ในเขต อ.แก่งหางแมว 
- สมาชิกบํานาญ อ.แก่งหางแมว 
- สมาชิกบําเหน็จ อ.แก่งหางแมว 

15 ไม่มี 
การสรรหา 

หน่วยที่ 6 
อ.นายายอาม 

รร.วัดโพธิ์ลังกาฯ 
(อาคารอเนกประสงค์) 

- สมาชิกทุกหน่วยงานที่ต้ังอยู่ในเขต อ.นายายอาม 
- สมาชิกบํานาญ อ.นายายอาม 
- สมาชิกบําเหน็จ อ.นายายอาม 

16 
ไม่มี 

การสรรหา 

เขตการเลือกต้ังท่ี 2 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

จันทบุรี เขต 2 
 
 

(แบ่งออกเป็น 
6 หน่วยการเลือกต้ัง) 

หน่วยที่ 1 
อ.มะขาม 

รร.บ้านมะขาม 
(อาคารอเนกประสงค์) 

- สมาชิก สังกัด สนง.สพป.จบ.2 
- สมาชิกทุกหน่วยงานที่ต้ังอยู่ในเขต อ.มะขาม 
- สมาชิกบํานาญ อ.มะขาม 
- สมาชิกบําเหน็จ อ.มะขาม 

18  

หน่วยที่ 2 
อ.ขลุง 

รร.วัดวันยาวล่าง 
(โรงอาหาร) 

- สมาชิกทุกหน่วยงานที่ต้ังอยู่ในเขต อ.ขลุง 
- สมาชิกบํานาญ อ.ขลุง 
- สมาชิกบําเหน็จ อ.ขลุง 

30  

หน่วยที่ 3 
อ.แหลมสิงห ์

รร.แหลมสิงห์วิทยาคม 
(อาคาร 2 ชั้นล่าง) 

- สมาชิกทุกหน่วยงานที่ต้ังอยู่ในเขต อ.แหลมสิงห์ 
- สมาชิกบํานาญ อ.แหลมสิงห ์
- สมาชิกบําเหน็จ อ.แหลมสิงห ์

17 
ไม่มี 

การสรรหา 

หน่วยที่ 4 
อ.โป่งนํ้าร้อน 

รร.วัดทับไทร 
(อาคารอเนกประสงค์) 

- สมาชิกทุกหน่วยงานที่ต้ังอยู่ในเขต อ.โป่งนํ้าร้อน 
- สมาชิกบํานาญ อ.โป่งนํ้าร้อน 
- สมาชิกบําเหน็จ อ.โป่งนํ้าร้อน 

22 
ไม่มี 

การสรรหา 

หน่วยที่ 5 
อ.สอยดาว 

รร.บ้านประตง 
(หอประชุม) 

- สมาชิกทุกหน่วยงานที่ต้ังอยู่ในเขต อ.สอยดาว 
- สมาชิกบํานาญ อ.สอยดาว 
- สมาชิกบําเหน็จ อ.สอยดาว 

25  

หน่วยที่ 6 
อ.เขาคชิฌกูฏ 

รร.คิชฌกูฏวิทยา 
(อาคารลานการศึกษา

อเนกประสงค์) 

- สมาชิกทุกหน่วยงานที่ต้ังอยู่ในเขต อ.เขาคิชฌกฏู 
- สมาชิกบํานาญ อ.เขาคชิฌกูฏ 
- สมาชิกบําเหน็จ อ.เขาคิชฌกฏู 

24 
ไม่มี 

การสรรหา 

รวมทั้งสิ้น ( รวม 2 เขตการเลือกตั้ง ) 347  
 

 เลือกต้ังผู้แทน/กรรมการ 
เลือกต้ังล่วงหน้า วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565  

 ณ โรงเรียนสฤษดิเดช 
เลือกต้ังทั่วไป  วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565  
 ณ หน่วยการเลือกต้ังที่กําหนด 
แจ้งขอใช้สิทธิ์เลอืกต้ังล่วงหน้า ภายในวันที่  24 ธันวาคม 2564 
ค่าพาหนะ ผู้มาใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง (ล่วงหน้า/ทั่วไป) สหกรณ์จะโอนเข้าบัญชี 
ออมทรัพย์สมนาคุณ (อส.) ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 

  สมัครรับการเลือกต้ัง/สรรหา 
ผู้แทนสมาชิก  
กรรมการดําเนินการ (สมัครด้วยตนเอง) 

วันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. 
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จํากัด 

 



 นายเจริญ  บัวคลี ่ หน่วย บํานาญมัธยมเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  3  ต.ค.  64 
 นายละออ  วรรณทอง หน่วย บํานาญมัธยมเขาคิชฌกูฏ 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  3  ต.ค.  64 
 นายขวัญชัย  สุริโย หน่วย บํานาญมะขาม 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  6  ต.ค.  64 
 นายวินัย  หล้าพระบาง หน่วย บํานาญราชมงคล 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  6  ต.ค.  64 
 นายจรรยา  ชวาลารัตน ์ หน่วย บํานาญนายายอาม 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  14  ต.ค.  64 
 นายหัส  วรรณสุข หน่วย บําเหน็จมัธยมท่าใหม่ 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  29  ต.ค.  64 
 

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน ต.ค. 64 

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 14.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันท ี

(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ท าให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบรุี จ ำกัด 
เลขบัญชีธนำคำร 

ข่าว สกสค.จันท ์

เรียกเก็บเดือนพฤศจิกายน 2564  762 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 910,524 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบรุี ถึงแก่กรรม 
1. นายประพันธ์  สํารวญ 2.  น.ส.ขวัญเรือน  หัสศิริ 
3. นางสํารวย  ทองเดช 4. นายละออ  วรรณทอง 
5. นายเจริญ  บัวคลี่ 6. นายวินัย  หล้าพระบาง 
7. นายขวัญชัย  สุริโย 8. นายบุรี  ชาญพนา 
9. นายโกวิท  ทองเสริม 10. นายจรรยา  ชวาลารัตน์ 

ช.พ.ค. 
 

เรียกเก็บเดือนพฤศจิกายน 2564 396 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 377,656 บาท 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแกก่รรม 
1. นางสุรภี  เจริญพงษ ์

 

ช.พ.ส. 
 

   

 

 

 

มุมฌาปนกิจ พ.ย. 64 
ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัประมาณ (บาท) 

ฌสจ. 250 250,000 

ฌสค. 500 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

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

สส.ชสอ. เก็บรายป ี 600,000 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด   เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ตําบลท่าช้าง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 

E-mail : chancoop@hotmail.co.th   Website : www.chancoop.com   Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จํากัด   
โทร. 0 3930 3379-81 , 08 1723 8572 , 08 1940 6298 , 08 9833 8090 , 09 2261 6330 , 09 7221 9966  ID Line : @lgo9715v 
 

ที่ รายการ ตุลาคม 2564 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

จํานวนสมาชิกสหกรณ์ (คน) 
ทุนเรือนหุ้นท่ีชําระแล้ว (บาท) 
เงินทุนสํารองของสหกรณ์ (บาท) 
เงินกู้ในมือสมาชิกสุทธ ิ(บาท) 
ดอกเบี้ยและรายรับ (บาท) 
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ.  (บาท) 
เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท) 
เงินกู้ยืมภายนอก (บาท) 
ทุนดําเนินการ (บาท) 
กําไรสะสมโดยประมาณ (บาท) 

7,198 
3,322,871,000.00 

487,494,705.65 
10,106,900,420.07 

524,623,622.33 
1,013,103,000.00 
4,641,087,329.00 
2,212,399,400.00 

11,344,022,814.78 
285,145,819.44 

 

ผลการด าเนินงาน 
ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตาม 

พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รวม 5 ฉบับ ร่างกฎกระทรวง 
ที่จะเกิดผลกระทบกับการบริหารงานของสหกรณ์ คือ การกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้และให้สินเชื่อของ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน โดยกําหนดให้สหกรณ์
กําหนดงวดชําระหน้ีให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด แต่ สอ.ครูจันท์ 
จํานวนงวดชําระหน้ี ที่ใช้ในปัจจุบันเกินกว่าท่ีกฎหมายกําหนด  

คณะกรรมการชุดที่ 56 การประชุมครั้งที่ 11/2564 จึงมีมติให้ปรับ
ลดงวดชําระหน้ีเงินกู้ประเภทต่างๆ เพ่ือให้สอดรับกับกฎกระทรวง ดังน้ี 

ประเภทเงินกู้ กฎกระทรวง 
(จํานวนงวด) 

สอ.ครูจันท ์(จํานวนงวด) 
ปัจจุบัน ต้ังแต่ 1 ม.ค. 65 

เงินกู้ฉุกเฉิน 12 30 28 
เงินกู้สามัญ 150 275 250 
เงินกู้พิเศษ 360 300 300 
จากการปรับลดงวดการเรียกเก็บดังกล่าว จะมีผลกับสมาชิกที่ทํา

ธุรกรรมกับสหกรณ์ต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 เท่าน้ัน สมาชิกที่ไม่ได้มาทํา
ธุรกรรมกับสหกรณ์เพ่ิม ท่านสามารถชําระหน้ีได้ตามงวดสัญญาที่ทําไว้เดิม  

สมาชิกที่ขอกู้ฉุกเฉิน 200,000 บาท จะส่งเพ่ิมอีกเดือนละประมาณ 
600 บาท ส่วนผู้ที่ขอกู้เงินสามัญ 2,500,000 บาท จะส่งเพ่ิมอีกเดือนละ
ประมาณ 800 บาท 

การปรับลดจ านวนงวดช าระหน้ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 

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

