
 
 

 

“สมาชิกท่านใดที่เปล่ียนที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง” 

...พบสมาชกิ 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ทุกท่าน 
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีมอบความ

ไว้วางใจให้ผมมาเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
จันทบุรี จ ากัด อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผมมีความต้ังใจในการเข้ามา 
เพื่ อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก 
เนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
ได้ออกกฎหมาย พ.ร.บ. รวมท้ังค าแนะน าต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อสมาชิกสหกรณ์ เช่น ลดจ านวนงวดการส่งช าระ
หนี้เงินกู้สามัญ ให้เหลือเพียง 150 งวด และ เงินกู้ฉุกเฉิน 
เหลือเพียง 12 งวด อีกท้ังยังมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
เกี่ยวกับการหักเงินเดือน เงินบ านาญ ของข้าราชการครู  
ซึ่งก าหนดว่าจะต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังหักช าระหนี้แล้ว 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ส่งผลให้สมาชิกเข้าถึงเงินทุน (การกู้)  
ได้น้อยลง 

ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด นั้น จาก
เดิมสมาชิกสามารถส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้สามัญได้ 360 งวด 
ปัจจุบันลดจ านวนงวดเหลือเพียง 250 งวด และเงินกู้ฉุกเฉิน 
จากเดิม 50 งวด ลดเหลือ 28 งวด  

ผมได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของสมาชิก เกี่ยวกับ
การลดจ าน วน งวดการ ส่ง ช า ร ะหนี้  โ ดย ผมและ
คณะกรรมการจะพยายามท าให้ดีท่ีสุด  ในการหาข้อมูล
และวิธีการต่อรองกับกรมส่งเสริมเพื่อเพิ่มจ านวนงวดการ
ส่งช าระหนี้เงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน ในโอกาสต่อไป
อย่างเร็วที่สุด 

ท้ายนี้ ผมและคณะกรรมการ ชุดท่ี 57 ทุกคน พร้อม
รับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของสมาชิก เพื่อน ามาหา
แนวทางแก้ไขและช่วยเหลือ ท้ังนี้ หากสมาชิกท่านใด 
มีข้อแนะน าและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการของ
คณะกรรมการ สามารถแจ้งหรือบอกกล่าวโดยตรงกับผม 
หรือคณะกรรมการ หรือฝ่ายจัดการ ได้เลยครับ  

สวัสดีครับ... 

นายสุรเชษฐ์  พรพานิช 
ประธานกรรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ชุดที่ 57 
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ประธานกรรมการด าเนินการ 
นายสุรเชษฐ์  พรพานิช 

รองประธานฯ ฝ่ายบริหาร 
ว่าที่ ร.ต.สุรชัย  ภัทราภรณ์ไพบูลย ์

รองประธานฯ ฝ่ายวิชาการ 
นายสมชาย  สินวัต 

รองประธานฯ ฝ่ายการเงิน 
นายมนตรี  วัฒฐานะ 

เลขานุการ 
นายภุชงค์  บุญอภัย 

เหรัญญิก 
น.ส.ดวงใจ  ระถะยาน 

กรรมการ 
นายหรั่ง  นะยะเนตร 

เลขานุการฝ่าย 
นายปราโมทย์  อุดม 

ประธานฝ่าย 
นายสมชาย  พะโยม 

กรรมการ 
 

นายชาญณรงค์  โตมีศิลป์ 
เลขานุการฝ่าย 

 

นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี 

ประธานฝ่าย 
ว่าที่ ร.ต.ดนัย  ค าพระ 

กรรมการ 
นายเสนอ  นวนกระโทก 

เลขานุการฝ่าย 
นายคมกริช  อันทรง 

ประธานฝ่าย 
นางสิภาพัฒน์  ฐาศิริทรัพย ์
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 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564  
เมื่อวันเสารท่ี์ 29 มกราคม 2565 ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท   

ผู้มาประชุม 

1. ผู้แทนสมาชิก จ านวน 337 คน (จากผู้แทนสมาชิกทั้งหมดจ านวน 342 คน)   
ครบองค์ประชุม 

2. กรรมการด าเนินการ ชุดที่ 56 จ านวน 15 คน และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 37 คน 

ที่ประชุมใหญ่มีมติที่ส าคัญ       โดยสังเขปดังน้ี 

1. รับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
2. มีมติเป็นเอกฉันท์ ใหแ้ก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 8 , 28 , 88 , 89 ,103 ,105 และ 112 รวม 7 ข้อ 
3. มีมติเป็นเอกฉันท์ ใหจ้ัดต้ังกองทุนสะสมเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน 
4. มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564 จ านวน 326,481,726.47 บาท 

เป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 5.30  เงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 14.00  ทุนส ารอง จ านวน 44,715,137.74 บาท  
5. มีมติ ดังน้ี  
 มติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารส านักงานสหกรณ์ใหม่ และพัฒนาท่ีดิน จ านวน 40,000,000.00 บาท 
จากทุนพัฒนากิจการสหกรณ์  
 อนุมัติให้ขายท่ีดินบริเวณถนนตากสิน ในราคาไร่ละ 4,000,000.00 บาท ตารางวาละ 10,000.00 บาท และก าหนดค่านายหน้า  
ในอัตราร้อยละ 3 ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ สหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ จ านวน 112 เสียง ไม่ให้ขาย จ านวน 65 เสียง  
 มติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ขายอาคารสหกรณ์หลังเดิม (เนินเอสโซ่) ในราคาห้องละ 4,000,000.00 บาท รวม 2 ห้อง เป็นเงิน 
8,000,000.00 บาท ก าหนดค่านายหน้าในอัตราร้อยละ 3 ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ สหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ โดย
มอบคณะกรรมการฯ ในการต่อรองราคาซื้อขายตามความเหมาะสมตามราคาตลาด 

6. มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแผนกลยุทธ์ ปี 2565 และประมาณการรายจ่าย ปี 2565 ให้ความเห็นชอบประมาณการรายได้ ปี 2565 และ
ประมาณการก าไรสุทธิ ปี 2565 

7. มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 2565 จ านวน 5,748,800,0000 บาท 
8. มีมติเป็นเอกฉันท์ ว่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2565  ได้แก่ บริษัท สอบบัญชีบูรพา จ ากัด ค่าธรรมเนียม 170,000 บาท 
9. มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกต้ังผู้ได้รับการสรรหาท้ัง 8 คน เป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ แทนต าแหน่งท่ีครบวาระ  

(อ.เมืองฯ 1 : นายสุรเชษฐ์  พรพานิช , นายสมชาย  สินวัต / อ.เมืองฯ 2 : นายเสนอ  นวนกระโทก / อ.เมืองฯ 3 : น.ส.ดวงใจ  ระถะยาน , 
นายหรั่ง  นะยะเนตร / อ.มะขาม : นายภุชงค์  บุญอภัย / อ.ขลุง : นายชาญณรงค์  โตมีศิลป์ / อ.สอยดาว : นายคมกริช  อันทรง) 

10.มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายสุรเชษฐ์  พรพานิช เป็นประธานกรรมการฯ ชุดท่ี 57 (วาระ 2 ปี) 
11.มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตัดเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย ปี 2563 จ านวน 1,820,828.59 บาท และเงินรอจ่ายคืนนาน 5 ปี จ านวน 452.65 บาท 

โอนเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ฯ  



เรียกเก็บเดือนมกราคม 2565 354 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 376,976 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแกก่รรม 
1. นายฉัตรชัย  สิริยานนท์ 2. นายประเสริฐ  สุขสิงห์ 
3. นางวนาพรรณ  พรพานิช 4. นายวิเชียร  นักเสียง 
5. นางสอิ้ง  สีเข้ม 

 

เรียกเก็บเดือนมกราคม 2565  730 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 909,929 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบรุี ถึงแก่กรรม 
1. นายสุเมธ  เชิดฉันท์ 2. นายสง่า  ผิวศิริ 
3. นางละออ  เคหะเจริญ 4. นายวิเชียร  นักเสียง 
5. นางสอิ้ง  สีเข้ม 

 

 นางสอิ้ง  สเีข้ม หน่วย บ านาญแหลมสิงห์ 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  7 ธ.ค. 64 
 นางเนาวรตัน์  มาลานิยม หน่วย บ านาญขลุง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  10  ธ.ค. 64 
 น.ส.กลัยา  กองจินดา หน่วย บ านาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  13 ธ.ค. 64 
 นายมาโนช  กุลพานิชย ์ หน่วย บ านาญราชมงคล 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  19 ธ.ค. 64 
 นางสนาน  พงษพ์านิช หน่วย บ านาญแหลมสิงห์ 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  20 ธ.ค. 64 

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน ธ.ค. 64 

   

 

 

 

ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัประมาณ (บาท) 
ฌสจ. 450 250,000 

ฌสค. 350 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

ฌสคค. 470 230,000 
สสอค. เก็บรายป ี 600,000 

สส.ชสอ. เก็บรายป ี 600,000 
 

มุม   
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด   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 
 

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 15.00 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันท ี

(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ท าให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

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

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

7,213 
3,345,085,780.00 

487,494,705.65 
10,090,455,754.79 

630,480,659.28 
1,010,988,500.00 
4,813,505,473.82 
2,193,000,000.00 

11,454,914,615.53 
326,481,726.47 

 

การเรียกเก็บเงินจากสมาชิกในแต่ละเดือนสหกรณ์จะเรียก
เก็บเงินตรงกับวันรับเงินเดือนของสมาชิก ซึ่งมี  3 กลุ่ม ดังน้ี 

เดือน 
วันที่เรียกเก็บเงิน 

บ านาญ ข้าราชการ สมาชิกอื่นๆ 
มกราคม จ. 24 พ. 26 จ. 31 
กุมภาพันธ์ จ. 21 พ. 23 จ. 28 
มีนาคม พฤ. 24 จ. 28 พฤ. 31 
เมษายน ศ. 22 อ. 26 ศ. 29 
พฤษภาคม อ. 24 พฤ. 26 อ. 31 
มิถุนายน พฤ. 23 จ. 27 พฤ. 30 
กรกฎาคม พ. 20 ศ. 22 พ. 27 
สิงหาคม พ. 24 ศ. 26 พ. 31 
กันยายน ศ. 23 อ. 27 ศ. 30 
ตุลาคม ศ. 21 พ. 26 จ. 31 
พฤศจิกายน พ. 23 ศ. 25 พ. 30 
ธันวาคม พฤ. 22 จ. 26 พฤ. 29 

กรุณาช าระเงินให้ตรงวันเรียกเก็บเพื่อไม่ให้เสยีสิทธิ์การรับเงินเฉลี่ยคืน 

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

