
  
 

 

ฉบบัที ่ 1 
มกราคม 2566 

“ สมาชิกท่านใดที่เปล่ียนที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ” 

ด้วยวาระส้ินปีและขึ้นปีใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ขอส่งความปรารถนาดีไปยังสมาชิกทุกท่าน ขอให้
สมาชิกทุกท่านประสบแต่ความสุข คิดส่ิงใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ และในโอกาสนี้ ขอบอกกล่าวกับสมาชิก  
ถึงโครงการต่างๆ ท่ีคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติ และให้สมาชิกมาทำธุรกรรมในเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

 เรื่องการกู้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการสงเคราะห์ล่วงหน้า 
 เรื่องการพักชำระเงินต้นเงินกู้ประเภทสามัญ / ฉุกเฉิน 
หากสมาชิกท่านใดทำธุรกรรมเรื่องท่ี  ไม่ทันในเดือนธันวาคม 2565 ยังสามารถ 

ทำธุรกรรมได้ภายในเดือนมกราคม 2566 ส่วนเรื่องท่ี  สามารถทำธุรกรรมได้ตลอดปี  
2566 แต่จำนวนเดือนในการพักชำระหนี้จะลดลง ขึ้นอยู่กับวันท่ีสมาชิกดำเนินการ 

ท้ังนี้ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ซึ่งสหกรณ์ฯ กำหนด 
จัดประชุมในวันอาทิตย์ท่ี 29 มกราคม 2566 โดยในปีนี้ คณะกรรมการมีมติ จัดสรร 
เงินเฉลี่ยคืนให้กับดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท รวมทั้ง ดอกเบ้ียเงินกู้กองทุนสวัสดิการ 
เพื่อความมั่นคง เงินกู้เอื้ออาทร และเงินกู้ ช.พ.ค. ซึ่งปีท่ีแล้วไม่ได้จัดสรรเงินเฉล่ียคืนให้กับ 
ดอกเบี้ยเงินกู้ท้ัง 3 ประเภทนี ้ถือเป็นการลดดอกเบ้ียทางอ้อมให้กับสมาชิกทุกท่าน 

ในปี 2566 คณะกรรมการมีแนวคิดในการช่วยเหลือสมาชิกเรื่องต่างๆ  เช่น  
กรณีสมาชิกผู้ค้ำประกันถึงแก่กรรมและผู้กู้ไม่สามารถหาผู้ค้ำประกันใหม่แทนได้ภายใน 
90 วัน สหกรณ์จะงดให้ทำธุรกรรมด้านสินเช่ือ และให้คืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้กับ 
สหกรณ์ ขณะนี้คณะกรรมการรับทราบถึงปัญหาดังกล่าวและจะพิจารณาแนวทาง 
ช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขระเบียบนี้ต่อไป...สวัสดีครับ 

สุรเชษฐ์  พรพานิช 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ชุดที่ 57 

สวัสดีครับ  สมาชิก สอ.ครูจันท์ ทุกท่าน 

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 เลือกตั้งล่วงหน้า ณ รร.สฤษดิเดช  

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 โอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืนให้สมาชิก 

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 

 

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 เลือกตั้งทั่วไป ณ หน่วยเลือกตั้งที่กำหนด 

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 โอนเงินค่าพาหนะเลือกตั้งเข้าบัญชี อส. สมาชิก  

ป ฏิทิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จำกัด  

คุยกับประธาน 



                     

              

              

              

              

               

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

   

สหกรณ ์ งดให้กู้  ทุกประเภท 

เนื่องจากเป็นวันจ่ายเงินปันผล/เฉลี่ยคืน 
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สมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีสมัครเป็นสมาชิกในปี 2565 และยัง
ไม่ได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สมนาคุณ (อส.) ซึ่งเป็นบัญชี
เงินฝากท่ีสหกรณ์ฯ จะโอนเงินค่าพาหนะในการไปใช้สิทธิ์
เลือกต้ัง และโอนเงินปันผล -เฉลี่ย คืน  ให้กับสมาชิกทุกปี  
สหกรณ์จะสำรวจรายชื่อและเปิดบัญชีให้อัตโนมัติ (เปิดบัญชี  
0 บาท) ในวันท่ี 28 ธันวาคม 2565  

ท่านสามารถไป ติดต่อขอรับสมุด คู่ฝากได้ ท่ีสหกรณ์  
ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน 
ไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีรับฝากเงิน 

ท้ังนี้  หากท่านยังไม่สะดวกไปติดต่อขอรับสมุดคู่ ฝาก 
สามารถถอนเงินค่าพาหนะ / เงินปันผล-เฉลี่ยคืนได้ โดยใช้บัตร 
ATM ธ.กรุงไทย เบิกถอนผ่านตู้ ATM ธ.กรุงไทย ตามข้ันตอน 

 

ต้องทำอย่างไร?? 

สมาชิกใหม่ 

การรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน 

 สหกรณ์จะโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก  

ใน วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 โดยโอนเข้าบัญชี 
เงินฝากออมทรัพย์สมนาคุณ (อส.) สมาชิกสามารถเบิกถอนได้  
2 ช่องทาง คือ  

เบิกถอนผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย 
 (เฉพาะผู้ท่ีมีบัญชีเงินฝากและบัตร ATM ของกรุงไทย) โดย

ไปทำรายการเบิกถอนท่ีตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้ทุกแห่ง  

 

 เบิกถอนหน้าเคาน์เตอร์การเงินของสหกรณ์  
 ท้ังในรูปของการรับเงินสด และ/หรือ โยกเงินปันผล-เฉลี่ยคืน

จากบัญชีออมทรัพย์สมนาคุณไปเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษเพื่อรับ
ดอกเบี้ยในอัตราท่ีสูงกว่า 

 

 
1. หากยังไม่จำเป็นต้องใช้เงิน อย่าเพิ่งรีบถอน ฝากเงิน 

ปันผล-เฉลี่ยคืนไว้ที่สหกรณ์ก่อน เพราะได้ดอกเบี้ยสูงกว่า
ธนาคาร (ดอกเบ้ียของสหกรณ์ ออมทรัพย์ทั่วไป 2.00% ,  
ออมทรัพย์พิเศษ 2.70%) 

2. ในช่วงแรกๆ (ต้นเดือน ก.พ.) จะมีสมาชิกไปใช้บริการ
ถอนเงินท่ีสหกรณ์เป็นจำนวนมาก อาจต้องใช้เวลารอนาน หากใช้
บริการเบิกถอนผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย จะสะดวกและ
รวดเร็วกว่า 

☺ อย่างไรก็ตามสหกรณ์เต็มใจและพร้อมบริการเสมอ ☺ 

ขั้นตอนการเบิกถอน 
ผ่านตู้ ATM ของ ธ.กรุงไทย 

1. ใส่บัตร ATM. 
2. กดรหัส ATM. 
3. เลือก บริการอื่นๆ 
4. กรณีเป็นตู้ ATM รุ่นเก่า  
 เลือก บริการอื่นๆ (อีกครั้ง) 
5. เลือก สหกรณ์ออมทรัพย์ 
6.  เลือกบริการ รับเงินฝาก 
7.  ระบุจำนวนเงินที่จะถอน 
8.  เลือก ถูกต้อง  
    (เงินจะถูกโอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย ของท่าน) 
9. กดถอนเงินตามปกติ 

 

ข้อแนะนำเพือ่ความสะดวก 

ยังไม่มบัีญชีเงนิฝาก อส 

สมาชิกเขียนแบบคำขอพักชำระหนี้ พร้อมแนบสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ  (รับรองสำเนา)  
1 ฉบับ ส่งสหกรณ์ฯ  

ยื่นคำขอภายในวันที่ 20 ของเดือน มีผลในเดือนถัดไป 
Download คำขอพักชำระหนี้ : www.chancoop.com 

 

หากสมาชิกขอกู้เงินใหม่เม่ือใด จะ หมดสิทธิ์ ในการ 
ขอพักชำระหนี้ เงินต้น (เฉพาะสัญญานั้น) จนถึงเดือน
ธันวาคม 2566 
 

พักช ำระหนี้เงินต้น 
เงินกู้ประเภทสำมัญ/ฉุกเฉิน 

ข้ันตอน 

เงื่อนไข 
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์  
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งกำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า)  
ท่ีเรียกเก็บสำหรับปีบัญชี 2566 ของสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ดังนี้ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์  
ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด และคู่สมรส ขอขอบคุณ
สมาชิกทุกท่านท่ีได้ร่วมมือในการส่งเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้ารายปี ในปี 2565 ซึ่งได้ดำเนินการมาครบปี 
ถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 มีสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 
52 ราย (ธันวาคม 2564 จำนวน 7 ราย และมกราคม – 
พฤศจิกายน 2565 จำนวน 45 ราย) 

ในปี 2566 เร่ิมต้ังแต่เดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการฯ มีมติเก็บเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้ารายปีเป็นเงิน  2,600 บาท (รวม
ค่าบำรุง 50 บาท ด้วย) โดยหักจากเงินปันผล  - 
เงิน เฉลี่ยคืนท่ีสมาชิกได้รับจากสหกรณ์ฯ เฉพาะ 
สมาชิกที่ให้ความยินยอม 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย 
แจ้งกำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) ท่ีเรียกเก็บสำหรับปีบัญชี 2566 
ของสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ดังนี้ 

 

หมายเหต ุสมาชิกท่ียังไม่ชำระเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่าย ปี 2557 - 2561 
สมาคมจะหักเงินจากเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ท้ังนี้ จำนวนเงินท่ีหักต้ังแต่ 
369 - 1,526 บาท ข้ึนอยู่กับรอบการเป็นสมาชิก 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์  
ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด และครอบครัว ขอรายงาน
ความคืบหน้าในการติดตามคดีความ ดังนี้ 

ด้านคดีแพ่ง  
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ศาลแพ่งจังหวัดจันทบุรี  

ได้อ่านคำพิพากษาคดี ถือว่าจำเลยท่ี 1 – 3 ได้แก่  
นายประจวบ  มะลิทอง , นายบรรเทิง  ดีรัสมี และ 
น.ส.สุนีย์  วงศ์พัฒน์ ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
ต้องรับผิดชอบให้จำเลยท้ังสามชดใช้ความเสียหาย 
ต่อสมาคมตามฟ้องเป็นเงิน 7,093,151.60 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี แต่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้
ภายใน 30 วัน ส่วนจำเลยท่ี 4 น.ส.ภัทราสินี  ดีรัสมี 
ศาลแพ่งให้ย้ายคดีไปศาลแรงงานจังหวัดระยอง 

ด้านคดีอาญา  
วันพุธที่  7 ธันวาคม 2565 ได้ยื่นฟ้องเพิ่ม เติม 

เป็นเงิน 1,805,000 บาท ต่อพนักงานสอบสวน โดย
สำนวนจะถูกยื่นให้อัยการ หลังจากท่ีผู้กำกับ สภ.เมือง
จันทบุรี ได้ตรวจสอบสำนวนเรียบร้อยแล้ว 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์  
ออมทรัพย์ครู จันท บุรี  จำกัด งด เรียก เก็ บ  
เงินสงเคราะห์ศพจากสมาชิกใน เดือนธันวาคม 
2565 เหมือนเช่นทุกปีท่ีผ่านมา โดยเงินสงเคราะห์
สมาชิก ท่ี ถึงแก่ความตายในเดือนพฤศจิกายน – 
ธันวาคม 2565 (ศพละ 50 บาท) จะสมทบไปเรียกเก็บ
ในเดือนมกราคม 2566  
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ที่ รายการ พฤศจิกายน 2565 
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) 

7,129 
3,427,483,500.00 

534,031,124.63 
9,854,034,634.29 

540,296,930.58 
1,010,988,500.00 
5,191,662,357.74 
1,469,500,000.00 

11,390,288,745.04 
349,929,934.27 

 

ผลการดำเนินงาน 

ธนาคาร/สาขา ประเภท เลขบัญชี 
กรุงไทย/จันทบุรี ออมทรัพย ์ 204-1-00112-7 
กรุงเทพ/จันทบุรี สะสมทรัพย์ 290-0-57122-1 
กรุงศรี/จันทบุรี ออมทรัพย ์ 027-1-54064-0 
ออมสิน/จันทบุรี เผื่อเรียก 0-5008106345-0 
ธกส./จันทบุรี ออมทรัพย ์ 010422546250 
กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันที 

(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ทำให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

เลขบัญชีธนำคำร 

สมาคม เรียกเก็บ ธ.ค. 65 (บาท) ได้รับประมาณ (บาท) 
ฌสจ. - 250,000 

ฌสค. 100 
(หักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี) 

250,000 

ฌสคค. 270 230,000 
สสอค. เก็บรายป ี 600,000 

สส.ชสอ. เก็บรายป ี 600,000 
 

เรียกเก็บเดือนธันวาคม 2565  655 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 901,483 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม 
1.นางสงวน  ทัพรัตน ์ 2.นายชาญเกียรติ พิมพณ์รงค์เดช 

ช.พ.ค. 
 

เรียกเก็บเดือนธันวาคม 2565 310 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 372,609 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม 
1.นางกรกัญจน์ ประสมสุข 2.นางสงวน โพธิเกษม 
3.นายสิริชัย อิ่มสรรพางค์ 4.นายชาญเกียรติ พิมพ์ณรงค์เดช 
5.นางสมจิตร เปรมประสิทธิ์ 
 

ช.พ.ส. 
 

ข่าว สกสค. จันท์ 

ปชีง 2566 

ปีชง ถือเป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ของจีน มีความหมายดังน้ี 
คำว่า "ชง" ในภาษาจีนน้ันหมายถึง "การปะทะ" ฉะน้ัน คำว่า "ปีชง"  
หมายถึงปีที่อาจมีการปะทะเกิดข้ึน ซึ่งความเชื่อเรื่องปีชงน้ี เกี่ยวข้อง
กับ "องค์เทพไท้ส่วย" หรือที่รู้จักกันดีในนาม "เทพเจ้าผู้คุ้มครอง 
ดวงชะตา" เป็นเทพที่ทรงอิทธิฤทธ์ิและยังมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต
ของผู้คนในแต่ละปีอีกด้วย 

ปีชง 2566 หรือ ปีนักษัตร ปีเถาะ ได้แก่ 
• ปีชง (100%) ได้แก่ ปี นักษัตร ระกา  หรือคนที่ เกิดตรงกับ  

ปี พ.ศ. 2476, 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548, 2560 
• ปีชงร่วม ได้แก่ ปีนักษัตร เถาะ, ชวด, มะเมีย หรือคนที่เกิด  

ปี  พ .ศ . 2467, 2470, 2473, 2479, 2482, 2485, 2491, 2494, 2497, 
2503, 2506, 2509, 2515, 2518, 2521, 2527, 2530, 2533, 2539, 
2542, 2545, 2551, 2554, 2557, 2563 

ความหมายสำหรบัปทีีไ่ด้รับผลไม่ดี จะมีอยู่ด้วยกัน 4 ปี ได้แก่ 
• ปีชง คือ ปีท่ีได้รับผลเสียมากที่สุดหรือที่เราเรียกกันว่าชงโดยตรง  

(ชง 100%)  ได้แก ่ปีระกา 
• ปีคัก คือ ปีท่ีเป็นปีนักษัตรเดียวกับปีน้ันๆ ได้แก่ ปีเถาะ 
• ปีเฮ้ง คือ ปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะห์กรรม ได้แก ่ปีชวด 
• ปีผั่ว คือ ปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพ ได้แก ่ปีมะเมีย 
โดยปีชงตรงๆ หรือ ปีชง 100% จะได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่วน  

ปีคัก ปีเฮ้ง ปีผั่ว ซึ่งเรามักเรียกว่า ปีชงร่วม จะได้รับผลกระทบน้อยกว่า  
วิธีแก้ปีชง 2566 
1. ไหว้เทพเจ้าไท้ส่วย จะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมได้ 
2. ทำบุญช่วยชีวิตสัตว์ต่างๆ เช่น การไถ่ชีวิตโค กระบือ ปลอ่ยนก

ปล่อยปลา การบริจาคโลหิต ฯลฯ 
3. ไหว้พระ 9 วัด ช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิต 
วิธีแก้ปีชงของแต่ละปีนักษัตร 
• ปีระกา  ถือศีล กินมังสวิรัติ ปฏิบัติกรรมฐาน 
• ปีเถาะ  ไถ่ชีวิตโคกระบือ ปล่อยปลา 
• ปีชวด  เติมน้ำมันตะเกียง ถวายเทียน 
• ปีมะเมีย  บริจาคน้ำด่ืม ทำบุญเก่ียวกับน้ำ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด   เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 
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