
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 23   
ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2560 

  
 

 

 

 

 

     
   
 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

อาเศียรวจนะ  สมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว 

ภุชงคประยาตฉันท์ ๑๒ 

ประมวลบทประณตวอน  คุณากรเกษมศร ี

จรดจติบพธิพลี   สมานมีมโนมัย 

ลุมงคลวโรกาส   สยามราชระเบงไข 

วิโรฒรอบระบอบใน   พระชนม์ชัยเฉวียนวาร 

เฉลิมซ้องฉลองลัคน ์  ผดุงภักดิ์ผนกึขาน 

บรมโพธิสมภาร   ทยอยผ่านพระทรงดล 

ณ ไอศูรย์พบิูลพา  บวรบารมีผล 

วิสุทธ์ิศุภมงคล    จรูญล้นเมลืองรอง 

เสถียรศักดิ์พิทักษ์องค์  สถิตทรงสราญผอง 

อุโฆษองค์ ธ ทรงครอง   พระเกยีรตกิ้องตระการเกนิ 

เสมือนไท้หทัยราษฏร ์  ถวายวาท บ่ เพยีงเผิน 

รจิตล ้าพระจ้าเรญิ   และเทิดเทินทวทีูน 

นนิาทนามสยามินทร ์  มิรู้สิ นสลายสูญ 

เศวตฉัตรพิพัฒน์พูน   พลังนั นนริันดร 

ด้วยเกล้าดว้ยกระหม่อม 

ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุร ีจ้ากัด 

ผศ. พงษ์ศิลป์  บุณยะนิวาศ : ร้อยกรอง 
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สวัสดีสมาชิก สอ.ครูจันท์ ที่เคารพรกัทกุท่าน 

ปัจจุบัน ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
จันทบุรี จ ากัด มีทุนด าเนินการ เป็นหมื่นล้านบาท แสดงให้
เห็นว่า สมาชิกส่วนใหญ่มีเครดิตกับสหกรณ์ฯ ซึ่งสวนทางกับ
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ท่ีจะส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ 
โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนรายได้ของตนไว้ ในทางอันมั่นคง 
และเกิดประโยชน์ตามสมควร ดังนั้น ด้วยความห่วงใยและ
ปรารถนาดีของคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ จึงใคร่ขอน้อมน า 
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 
มาเป็นข้อคิดในเรื่องเกี่ยวกับ “ความฟุ้งเฟ้อ” ซึ่งทรัพย์ท่ีหาได้  
 

น.ส.ดวงใจ 
ระถะยาน 

นายหรั่ง 
นะยะเนตร ว่าที่ ร.ต.ดนัย 

ค าพระ 

ไม่มีทางท่ีจะป้อนความฟุ้งเฟ้อได้เพียงพอ เมื่อป้อนเท่าไรๆ  
ไม่พอแล้ว จะหาเท่าไรๆ ก็ไม่พอ ฉะนั้น ถ้าจะไม่ให้เกิดความ
เดือดร้อน เกี่ยวกับการใช้จ่าย ไม่ใช่ว่าจะต้องประหยัดมัธยัสถ์ 
แต่จะต้องปิดกั้นความฟุ้งเฟ้อ  โดยการรู้จักประมาณตน  
ในการใช้จ่าย รู้จักเก็บออม เป็นอยู่อย่างพอเพียง ชีวิตก็จะ
ด าเนินไปอย่างราบรื่น และมีความสุข 

น.ส.ดวงใจ  ระถะยาน : ประธานฝ่ายเงินกู ้
นายหร่ัง  นะยะเนตร : กรรมการฝ่ายเงินกู ้

ว่าที่ ร.ต.ดนัย  ค าพระ : เลขานุการฝ่ายเงินกู้ 
 

ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 ได้มีมติ 
1. เห็นชอบให้เพิ่มพื้นท่ีส าหรับกันไว้สร้างส านักงานใหม่อีก 

5 ไร่ 3 งาน 50.5 ตรว. โดยแยกโฉนดท่ีดินจากแปลง 38 ไร่ 2 งาน 
2. เห็นชอบในการจัดจ้างเขียนแบบอาคารตาม Function และ 

Functional Diagram 
3. อนุมัติงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทุกรายการในการด าเนินการ

เกี่ยวกับการออกแบบอาคารส านักงานใหม่ของสหกรณ์ จ านวน 2,000,000 บาท 
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 ได้ด าเนินการแบ่งโฉนดท่ีดินเพิ่มเติม จ านวน 5 ไร่ 3 งาน 50.5 ตรว. 

เสร็จแล้ว 
 ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าร่าง TOR เสร็จสมบูรณ์ และผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ พร้อมท่ีจะประกาศประกวดราคาหา  
ผู้รับจ้างออกแบบและเขียนแบบแล้ว ในวงเงินราคากลาง 970,000 บาท 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ได้ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ
การสร้างอาคารส านกังานบนท่ีดินของสหกรณ์ว่า ปัจจุบันพื้นท่ีของสหกรณ์เป็น
เขตพื้นท่ีสีชมพ ูตามกฎกระทรวงฯ ผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555 ซึ่งมี
ข้อห้ามในการสร้างอาคารขนาดใหญ ่(มากกว่า 2,000 ตรม.) หรืออาคารสูง 
(มากกว่า 25 เมตร) ดังนั้น หากสหกรณ์ด าเนินการจัดจ้างหาผู้ออกแบบเขียน
แบบในขณะนี้ ก็จะไม่สามารถขอใบอนุญาตก่อสร้าง (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 
TOR) ได้ ซึ่งอาจท าให้เสียค่าใช้จ่ายไปโดยเปล่าประโยชน์ คณะกรรมการ
ด าเนินการจึงมีมติให้ชะลอการจัดจ้างไปก่อน จนกว่ากฎกระทรวงฯ ผังเมือง
ฉบับใหมจ่ะประกาศใช้ ซึ่งตามร่างของกฎกระทรวงฯ ฉบับใหม่จะก าหนดพื้นท่ี
บริเวณนั้นเป็นสีเขียว ซึ่งไม่มีข้อห้ามในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่หรือ
อาคารสูง 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ได้มี
มติให้ปรับหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก 

บางข้อ เพื่อความมั่นคงของสมาชิกและสหกรณ์ ซึ่งจะ 
มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 
ดังน้ี 

 การค านวณเงินกู้ทุกประเภท (ยกเว้น เงินกู้เอื้อ
อาทร) ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 หรือ ไม่น้อยกว่า 3,500 บาท (เดิม 3,000 
บาท) 

 การค านวณเงินกู้เอื้ออาทร  เมื่อหักเงินงวด
ช าระหน้ีรายเดือนแล้ว ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (เดิมร้อยละ 15) และค านวณ
หลักประกันประกอบการกู้  หาก ติดลบให้ไม่เ กิน 
500,000 บาท ถ้าเกินใหซ้ื้อหุ้นเพิ่ม 

 ผู้ขอกู้เงินท่ีมีอายุต้ังแต่ 55 ปี (เดิม 58 ปี) 
ต้องค านวณเงินบ านาญหลังเกษียณว่าจะพอหักช าระหน้ี
หรือไม่ และต้องน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาก่อน 
ทุกราย 

 



 

ตามท่ีสหกรณ์ฯ ได้จัดโครงการเดือนแห่งการออม
วาระ 50 ปี เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิกในรูปแบบ
ของการฝากเงิน โดยให้เปิดบัญชีใหม่ ฝากรายเดือน
คงท่ีติดต่อกัน 24 เดือน ไม่น้อยกว่าเดือนละ 500 – 
25,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี (ก.ย.58 – 
ส.ค.60) น้ัน 

เมื่อครบก าหนดตามระยะเวลา 24 เดือน (ส.ค.
60) ตามโครงการแล้ว สหกรณ์ฯ จะปิดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์วาระ 50 ปี พร้อมคิดดอกเบี้ยเงินฝากให้ 
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 และโอนเงินเข้าบัญชี
ออมทรัพย์สมนาคุณ (อส.) ของสมาชิก (บัญชีท่ีน าเงิน
ปันผลเข้า) ใน วันที่ 1 กันยายน 2560 

เหตุท่ีโอนเข้าบัญชี อส. เน่ืองจากเป็นการโอน
ตามระบบของโปรแกรมสหกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

นายสุธี  ต้ังม่ัน 

ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ได้เข้า
ร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจ าปี 
พ.ศ. 2560 ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดเกณฑ์
ส าหรับใช้ประเมิน 9 หลัก 37 ตัวช้ีวัด แต่ในปีแรกจะ
ท าการประเมินสหกรณ์ เพียง 4 หลัก คือ หลักภาระ
รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และ
หลักนิติธรรม 

ท้ังน้ี เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2560 ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยคณะท างานส่งเสริม
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลระดับจังหวัด เข้าตรวจ
ประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ในข้ันต้น 
เพื่อให้ค าแนะน าส่งเสริมต่อไป  
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หนี้สูญ หมายถึง หน้ีท่ีสหกรณ์ได้ติดตามทวงถามจนถึงท่ีสุด
แล้วแต่ไม่ได้รับการช าระจากลูกหน้ี จึงขออนุมัติ ที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี ตัดจ าหน่ายเป็นหน้ีสูญออกจากบัญชี 

หนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง จ านวนเงินจากลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้
ในรอบปีบัญชีน้ัน  

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง จ านวนเงินท่ีกันไว้ส าหรับหน้ีท่ีคาดว่าจะ
เก็บเงินไม่ได้ในรอบปีบัญชีน้ัน ถือเป็นบัญชีปรับมูลค่าท่ีต้ังข้ึนเพื่อแสดงเป็น
รายการค่าใช้จ่าย หักออกจากบัญชีลูกหน้ีในงบแสดงฐานะการเงิน เพื่อให้
ยอดลูกหน้ีคงเหลือสุทธิใกล้เคียงความเป็นจริงท่ีคาดว่าจะเก็บเงินได้ 

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ดังนี้  

- หน้ีค้างช าระ 3 เดือน  ต้ัง 20% ของหน้ีท่ีค้างช าระ 
- หน้ีค้างช าระ 6 เดือน  ต้ัง 50% ของหน้ีท่ีค้างช าระ 
- หน้ีค้างช าระ 12 เดือน  ต้ัง 100% ของหน้ีท่ีค้างช าระ 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีสหกรณ์ต้ังไว้และได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่ฯ เป็นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ ต่อมาเมื่อสหกรณ์สามารถเรียกเก็บหน้ี
เหล่าน้ันได้ สหกรณ์จะน ามาบันทึกบัญชีปรับลดรายการค่าใช้จ่ายท่ีต้ังไว้ต่อไป 

 

หนี้สงสัยจะสญู และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคอือะไร 

ในกรณีท่ีผู้กู้ ผิดนัดช าระหน้ีตามสัญญา และสหกรณ์ได้
ติดตามทวงถามตามขั้นตอนของกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบแล้ว ยังไม่ได้รับการช าระ สหกรณ์สามารถฟ้องร้อง 

ด าเนินคดีได้ แต่การฟ้องร้องน้ันต้องฟ้องท้ังผู้กู้และผู้ค้ าประกันทุกคน ซึ่ง
หลังจากน้ันจะเป็นกระบวนการทางกฎหมายซึ่งผู้กู้และหรือผู้ค้ าประกันท่ีจะ
ถูกบังคับให้ต้องช าระให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี และหาก 
ไม่สามารถช าระหน้ีตามท่ีบังคับไว้ได้ก็ต้องด าเนินการบังคับคดียึดทรัพย์ 
ขายทอดตลาดเพื่อช าระหน้ีให้สหกรณ์จนครบถ้วน 

คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าการฟ้องร้องด าเนินคดีเป็นวิธีการท่ีรุนแรง 
ซึ่งผลสุดท้ายผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันก็ต้องช าระหน้ีให้สหกรณ์จนครบถ้วนตาม
สัญญา โดยท่ีผลทางกฎหมายจะไม่มีทางหลีกเลี่ยงหรือผ่อนผันต่อรองใดๆ 
ท้ังสิ้น จึงมีนโยบายในทางประนีประนอม โดยการเชิญผู้กู้และผู้ค้ าประกัน 
มาพูดคุยและหาวิธีช่วยเหลือผ่อนปรนให้สามารถผ่อนช าระได้  โดยท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนน้อยท่ีสุด แต่หากไม่สามารถท่ีจะท าความตกลงกันได้ หรือผู้ค้ า
ประกันต้องการให้ด าเนินคดีตามกฎหมาย สหกรณ์จึงจะใช้เป็นมาตรการ
สุดท้ายในการด าเนินการ เพราะเงินของสหกรณ์คือเงินของสมาชิกทุกคน 
ท่ีคณะกรรมการต้องดูแลรักษาไวเ้พื่อสมาชิกทุกคน ด้วยวิธีการท่ีมีผลกระทบ
น้อยท่ีสุดครับ 

ท าไมสหกรณ์ไม่ฟ้องร้องด าเนินคดีผูกู้้โดยตรงในกรณีที่ผิดนัดการช าระหนี้ 



 

ที่ รายการ พฤษภาคม 2560 

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) 

6,791 
2,479,317,570.00 

269,956,400.09 
10,375,167,160.80 

239,556,565.67 
1,010,988,500.00 
2,557,905,609.90 
6,146,170,000.00 

11,617,962,929.57 
90,789,250.35 

 

ที่มา : สนง.กองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ 
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ชือ่ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัเงนิประมาณ (บาท) 
ฌสจ. 300 250,000 
ฌสค. 250 250,000 
ฌสคค. 360 230,000 
ชพค. 557 950,000 
ชพส. 287 380,000 

 

สมาชิก ณ วันท่ี 30 เมษายน 2560 266,654 ราย 
ถึงแก่กรรม 183 ราย 
ลาออก 21 ราย 
สมาชิกคงเหลือ 266,450 ราย 
ได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ 600,000 บาท 

สมาชิก ณ วันท่ี 30 เมษายน 2560 253,794 ราย 
ถึงแก่กรรม 147 ราย 
ลาออก 7 ราย 
สมาชิกคงเหลือ 253,640 ราย 
ได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ 600,000 บาท 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด  เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 
โทร. 0 3930 3379 - 81       โทรสาร. 0 3930 3382       E-mail : chancoop@hotmail.co.th       
Website : www.chancoop.com             Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด             ID Line :  @lgo9715v 

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 
ธนชาติ/จันทบุรี ออมทรัพย์ 312-2-27378-1 
กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันที 

(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ท าให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

 นายวันตา  เทือกขันต ี หน่วย บ านาญ มรภ.ร าไพพรรณี 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี 6 พ.ค. 60 
 นายสนอง  วิมลรัตน ์ หน่วย บ านาญนายายอาม 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี 11 พ.ค. 60 
 นายศุภพพิฒั  วรรณศิร ิ หน่วย รร.บางกะจะ 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี 12 พ.ค. 60 
 นายทองค า  ผลพิืช หน่วย บ านาญ สพป.จบ.2 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี 23 พ.ค. 60 
 นางชัชชญา  โรจนพ์านิช หน่วย บ านาญเทศบาลเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี 24 พ.ค. 60 
 นางมารศรี  ศนีบตุร หน่วย บ านาญกรมบัญชีกลางเขต1 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี 26 พ.ค. 60 
 

สมาชกิทีถ่งึแก่กรรม เดอืน พ.ค. 60 
 

อาการตาแห้งมีหลายสาเหตุ แต่ที่พบ
บ่อยคือ มีการสร้างน้ าตาลลดลงโดยเฉพาะ
ในคนที่มีอายุมากข้ึน การกินยาบางอย่าง 
เช่น ยาแก้แพ้ ยาคลายเครียด การใส่คอนแท็ก
เลนส์ที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ถูกวิธี ภูมิแพ้ที่ตา 
หนังตาหรือเยื่อตาอักเสบเรื้อรัง ผู้ที่เคยท าเลสิก 

ผ่าตัดตา ผู้มีปัญหาหลับตาไม่สนิท รวมถึงช่วงหน้าหนาวที่อากาศ
แห้ง ลมแรง ดื่มน้ าน้อย การอ่านหนังสือหรือใช้คอมพิวเตอร์นานๆ 
ก็สามารถท าให้น้ าตาระเหยไปได้เช่นกัน 

ดังนั้น การดูแลและป้องกันตาแห้ง ควรดูตามสาเหตุ เช่น ผู้ท่ี
ต้องใช้สายตาหรืออยู่หน้าคอมพิวเตอร์ท้ังวัน ควรพักสายตาทุก 30-
60 นาที ด้วยการหลับตา 1-2 นาที กะพริบตาบ่อยๆ ผู้ท่ีใส่คอนแท็ก
เลนส์ ก็ไม่ควรใส่นานเกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน ผู้ท่ีต้องกินยาแก้แพ้เป็น
ประจ า อาจจ าเป็นต้องใช้น้ าตาเทียมช่วย ดื่มน้ ามากๆ หลีกเลี่ยง
บริเวณท่ีมีลมแรง แต่ถ้าต้องการอยู่ในบริเวณท่ีอากาศแห้ง ร้อน หรือ
มีลมพัด ควรสวมแว่นเพื่อกันแดดและลมท่ีเป็นสาเหตุท าให้ตาแห้ง 

นอกจากนี้ ถ้ากินอาหารท่ีช่วยบ ารุงสายตา พวกผัก ผลไม้ ปลา
หรืออาหารทะเลท่ีมีกรดไขมันท่ีจ าเป็นหรือโอเมก้า 3 จะช่วยให้น้ าตา
ระเหยช้าลง 

อย่างไรก็ตาม เราควรทะนุถนอมดวงตาด้วยการพักสายตาเป็น
ระยะๆ ไม่ใช้สายตาติดต่อกันนานๆ หลายชั่วโมง และกะพริบตา
บ่อยๆ ให้มีน้ าตาเคลือบตาตลอดเวลา เพราะถ้าเราปล่อยให้ตาแห้ง
มากๆ จะท าให้กระจกตาไม่เรียบใส ผิวกระจกตาอักเสบ จะท าให้มี
อาการระคายเคืองและตาพร่ามัวได้ 

Dry Eye 
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