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ด้ ว ยเกล้ า ด้ ว ยกระหม่ อ ม ขอเดชะ
ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู จั น ทบุ รี จากั ด
(ผศ.พงษ์ ศิ ล ป์ บุ ณ ยะนิ ว าศ : ร้ อ ยกรอง)

ว่าที่ร้อยโทกัมพล ผลพฤกษา
สวัสดีครับ...
จากฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 64 ผมชวนคุยและชวนกัน
ร่ว มคิ ด “ถ้ าผู้ กู้ ไม่ ส ามารถช าระหนี้ ไ ด้ และเมื่อ สหกรณ์
เรียกเก็บหนี้ ไปที่ผู้ค้าตามสัญญา...ผู้ค้าไม่ยอมจ่าย ถ้าท่าน
เป็นเจ้าหนี้ท่านจะทาอย่างไร???”
เข้ า เรื่ องกั นดี กว่ า ครั บ การที่ ผ มชวนคุ ยในประเด็ นการ
ค้้ า ประกั น ก็ ด้ ว ยต้ อ งการสร้ า งความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งถึ ง
กระบวนการค้้าประกันที่ สอ.ครูจันทบุรี ก้าหนดใช้กับสมาชิก
ซึ่ ง คณะกรรมการฯ ก็ ไ ด้ พิ จ ารณาเป็ น ระเบี ย บและมติ ฯ
ที่เหมาะสม ดังนี้
 คณะกรรมการต้องควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกัน
ตามก้าหนดไว้ในระเบียบและมติของสหกรณ์
 ให้ผู้ กู้ส ามารถใช้สมาชิกหรืออสังหาริมทรัพ ย์มาเป็น
หลักประกันเงินกู้ได้
 ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดช้าระหนี้แทนผู้กู้ตามสัญญา
3 ข้ อ ที่ ก ล่ า วมานี้ สมาชิ ก จะเห็ น ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ สอ.ครู
จันทบุรี จะต้องก้าหนดเพื่อ
 เป็ น การด้ า เนิ น การเพื่ อ มิ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ
สินทรัพย์ของสมาชิก (ของสมาชิกทุกคน)
 เพื่อให้สมาชิกสามารถท้าธุรกรรมทางการเงิน (กู้) กับ
สอ.ครูจันทบุรี ได้
 เพื่อให้สมาชิกผู้ค้าประกัน (เจ้าของสินทรัพย์)
ได้ร่วมกันสร้างหลักประกันและดูแลสินทรัพย์ขององค์กร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจัน ทบุรี จากัด

เมื่อกระบวนการได้วางขั้นตอน
วิ ธี ก ารไว้ ดั ง นี้ ก็ จ ะท้ า ให้ ส มาชิ ก
ที่ต้องการกู้ยืมเงินตามวัตถุประสงค์
โดยให้สมาชิก (เป็นเจ้าของสินทรัพย์)
เป็นผู้พิจารณาให้การรับรองและประกันว่า ผู้กู้จะช้าระหนี้ตามสัญญา
ซึ่งส่วนใหญ่กว่า 99% ก็สามารถอยู่ในกระบวนการได้อย่างปกติ เพราะ
ผู้กู้ 99% มีความภักดีต่อองค์กร ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติ
คณะกรรมการฯ ในการท้าธุรกรรมของ สอ.ครูจันทบุรี ได้เป็นอย่างดี
1% คือ สมาชิกไม่รบั ผิดชอบตามสัญญาที่ให้ไว้กบั สอ.ครูจันทบุรี
 ผูก้ ู้ เงินได้คงเหลือไม่พอช้าระหนี้ / เงินได้คงเหลือพอแต่
หลีกเลี่ยงโยนภาระให้ผู้ค้า
 ผู้ค้า ไม่ยอมมารับสภาพหนี้ ในฐานะผู้ค้าตามสัญญา / มีเงินได้
คงเหลือไม่พอช้าระหนี้ / เงินได้คงเหลือพอแต่หลีกเลี่ยงการรับภาระ
ที่กล่าวมานี้ จะเห็นว่า “การค้าประกัน” ซึ่งสมาชิกหลายท่านเข้าไป
อยู่ ใ นสถานะของค้ า ว่า “ผู้ค้ าประกั น ” โดยเพีย งแค่เ ซ็ นชื่ อ ลงไปใน
เอกสาร หากท่านได้อ่านสารประชาสัมพันธ์นี้ ในคอลัมน์นี้ ท่านจะเข้าใจ
ถึงการค้้าประกันได้ชัดเจนขึ้น สาระต่างๆ ยังมี ต่อนะครับ ฉบับหน้าผม
จะมากล่าวถึงเรื่องการค้้าประกันต่อ เมื่อสมาชิกอยู่ในฐานะผู้ค้าประกัน
ที่ สอ.ครูจันทบุรี ได้แจ้งเรียกเก็บหนี้ของผู้กู้ไปยังผู้ค้าแล้ว ท่านจะต้อง
ด้าเนินการอย่างไร และ สอ.ครูจันทบุรี จะร่วมดูแล อ้านวยความสะดวก
และแบ่งเบาภาระการค้้าประกันให้ท่านอย่างไรบ้าง
พบกันฉบับหน้า...สวัสดีครับ

สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 27
ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2564
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บทเรียนจากไวรัสโควิด - 19 (2)
สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจนั ทบุรี จากัด ทุกท่าน
ครบรอบปีที่ผมได้มีโอกาสน้าเสนอบทความเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19
แทบไม่น่าเชื่อทีก่ ารแพร่ระบาดได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและกระจายไปสู่ทุกส่วนของโลก ในขณะเดียวกัน
ตัวเชื้ อโรคเองได้มีก ารกลายพั นธุ์ เ พื่อความอยู่รอดไปตามสภาพแวดล้อ มซึ่ง ท้าให้ มนุษ ย์เกิด ความ
ยุ่งยากในการป้องกันและรักษา เป็นเหตุให้การแพร่ระบาดง่ายขึ้น และทวีความรุนแรงมากขึ้นเช่นกัน
การแพร่ระบาดท้าให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของชีวิตมนุษย์ ครอบครัวและสังคม ทั่วโลกต้องโศกเศร้ากับการสูญเสียชีวิตของ
คนในครอบครัว ถึงแม้ทุกคนจะยอมรับว่าสิ่งมีชีวิตเกิดมาแล้วย่อมหนีความตายไม่พ้น แต่ก็เป็นเรื่องท้าใจได้ยาก ในแง่เศรษฐกิจ การ
ระบาดของไวรัส โควิ ด - 19 ท้าให้เ ศรษฐกิจ ทั่วโลกตกต่้ าสุด ๆ โดยเฉพาะรายได้ที่ เกิดจากการที่ มนุษย์ ต้ องมีการปฏิสัม พันธ์ กั น
จะเป็นด้านการค้าขายก็ต้องชะลอตัวลงหรือมีการเปลี่ยนรูปแบบ (Norm) ไป และอย่างหนักถึงกับปิดตัว ด้านการท่องเที่ยวบริษัททัวร์
จ้านวนมากต้องปิดตัวเช่นกัน บริษัทสายการบินเกิดภาวะขาดทุน ประเทศขาดรายได้ ท้าให้ประชาชนเกิดภาวะยากไร้และฝืดเคือง
ในการด้ารงชีวิต รัฐบาลต้องจัดหางบประมาณมาสนับสนุนเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจคงสภาพอยูไ่ ด้
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ้ากัด ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการซึ่งมีรายได้ประจ้า ผลกระทบจากรายได้อาจมีน้อยกว่าบุคคล
ทีป่ ระกอบอาชีพอื่น ยกเว้นสมาชิกที่ประกอบอาชีพเสริมอาจมีผลกระทบอยูบ่ ้าง แต่ที่น่าเป็นห่วงคือชีวิตส่วนตัวและครอบครัวต่อความ
เป็นความตาย ที่ทุกท่านต้องแสวงหาหนทางป้องกัน การติ ดเชื้อโรคโควิด - 19 นี้ได้ ก่อนอื่นสมาชิกทุกท่านคงทราบว่าเป็นเชื้อ โรค
ทีต่ ิดต่อโดยการสัมผัสและช่องทางเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเราสู่ปอด ทางตา จมูก และปาก การเว้นระยะห่าง (Social Distancing)
จึงเป็นสิ่งส้าคัญ การใส่หน้ากากอนามัยและการล้างมือก็เป็นสิ่งจ้าเป็น กิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมตัวกันมากๆ ต้องหลีกเลี่ยง การฉีดวัคซีน
เพื่อให้ร่างกายสร้า งภูมิคุ้มกันก็เป็นสิ่งส้าคัญอี กประการหนึ่ง การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย เคร่งครัด มีวินัยและมีสติคงช่วยให้ส มาชิ ก
มีความปลอดภัยและรอดพ้นจากเชื้อโรคร้ายนี้ได้อย่างแน่นอน ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดี...สวัสดีครับ
นายวิสิฏฐ์ กิจปรีชา : รองประธานกรรมการฯ ฝ่ายการเงิน
 บุต รสมาชิ ก มี สิ ทธิ รั บ ทุ น การศึ กษา ระดั บ ละ 1

ครั้ ง เท่ า นั้ น (สมาชิ ก มี สิ ท ธิ ข อรั บ ทุ น การศึ ก ษาบุ ต ร
มากกว่า 1 คน ได้ ในกรณีที่มีบุตรแต่ละคนอยู่ในระดับชั้น
ที่ก้าหนดในข้อ )

ตามที่คณะกรรมการด้าเนินการ ชุดที่ 56
ได้มีมติให้สมาชิกที่มีบุตรและก้าลังศึกษาอยู่
ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ ตั้ง แต่วัน ที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30
พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาท้าการ) จานวนทุนละ 1,000 บาท
นั้น ขอสรุปหลักเกณฑ์และเอกสารในการขอรับทุนการศึกษาบุตร ดังนี้

หลักเกณฑ์
 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงสิ้นสุดการรับสมัคร
 บุตรที่สมาชิกมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาแต่ละคน จะต้องก้าลังเรียน

หรือศึกษาอยู่ในระดับชั้น ในปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ปี 3 หรือเทียบเท่า
5. ระดับอุดมศึกษาปีสุดท้าย หรือ ปวส.ปี 2 หรือเทียบเท่า

เอกสาร
 ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสหกรณ์
 เอกสารหลักฐานของบุตร ที่ส ามารถแสดงได้ว่า

เป็ นผู้ ก้ าลั ง ศึก ษาอยู่ ในระดั บชั้ น ที่ก้ า หนด เช่ น หนัง สื อ
รับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา นายทะเบียน ครูที่ปรึกษา
หรือครูประจ้าชั้น (มีตราประทับของสถานศึกษา) , ส้าเนา
ใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียน (มีรหัสนักศึกษา)
 ส้าเนาทะเบียนบ้านบุตรที่ขอรับทุน
 ค้ารับรองบุตรตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ (กรณีที่
นามสกุลของบุตรไม่ตรงกับบิดาหรือมารดา)
 ส้า เนาบั ตรประจ้ า ตั ว ประชาชนหรื อ ส้า เนาบั ต ร
ข้าราชการของผู้รับเงิน (กรณีรับเงินสด)
Download ใบสมัครได้ที่ www.chancoop.com
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ตามที่ส หกรณ์ฯ ได้จั ดโครงการเดื อนแห่ ง
การออมวาระ 54 ปี เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 62
เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิกในรูปแบบของ
การฝากเงิน โดยให้เปิดบัญชีใหม่ ฝากรายเดือน
คงที่ ติด ต่อกั น 24 เดื อน ไม่ น้อ ยกว่า เดือ นละ
500 – 25,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00
สวัสดีค่ะ...
ต่อปี นั้น เมื่อครบก้าหนดตามระยะเวลาแล้ว
ฉบับนี้ขอน้า 8 แนวทางที่ท้าให้ท่านมีเงินเดือนพอใช้ จากศูนย์
(พ.ค. 64 / มิ .ย. 64) สหกรณ์ฯ จะปิด บัญ ชีเ งิน ฝากออมทรัพ ย์
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) มาแนะน้าค่ะ
วาระ 54 ปี พร้อ มคิดดอกเบี้ย และโอนเงิน เข้าบัญชี ออมทรัพย์
 หยุดติดหรู
 ใช้จ่ายเท่าที่จ้าเป็น
สมนาคุณ (อส.) ของสมาชิก (บัญชีที่น้าเงินปันผลเข้า) ดังนี้
 หยุดงมงาย
 รู้จักเก็บออม
 หยุดกู้หนี้นอกระบบ
 มีอาชีพเสริมที่ชอบและถนัด
เปิดบัญชีเดือน มิ.ย. 62 ปิดบัญชีวันที่ 31 พ.ค. 64 โอนเข้า
 หยุดอบายมุข
 คิดถึงอนาคต
บัญชี อส. วันที่ 1 มิ.ย. 64
การมีเงินเดือนไม่พอใช้อาจเป็นปัญหาของหลายคน
เปิดบัญชีเดือน ก.ค. 62 ปิดบัญชีวันที่ 30 มิ.ย. 64 โอนเข้า
สัญญาณ 4 ข้อที่เตือนว่าคุณต้องเลิกใช้เงินแบบเดิมๆ ได้แล้ว บัญชี อส. วันที่ 1 ก.ค. 64
ก็คือ
 ต้องน้าเงินเดือนหรือเงินก้อนที่ตั้งใจจะเก็บไว้ใช้จ่ายส่วนอื่น
ไปใช้หนี้มากขึ้น
 ใช้บัตรเครดิตซื้อของจนเต็มวงเงิน และยังจ่ายเกินก้าหนด
บ่อยๆ
สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รบั
สมาชิกผู้กู้เงินกู้กองทุน
 ต้องท้างานพิเศษเพื่อหาเงินมาให้พอใช้
 มีรายจ่ายที่คาดไม่ถึง เช่น ค่าซ่อมรถ ซ่อมแซมบ้าน หมุนเงิน การจ่ายเงิน
จ่ายให้กับสมาชิกกองทุนเมื่อเสียชีวิต
ไม่ทัน ไม่ต้องนึกถึงเลยว่าถ้าต้องออกจากงานกะทันหันจะท้าอย่างไร?
ต้นเหตุแห่งปัญหาเงินไม่พอใช้ย่อมมีที่มาต่างกันออกไป ตัวเรา ตามอายุ ณ วันที่เป็นสมาชิกกองทุน ดังนี้
 อายุไม่เกิน 70 ปี
ได้รับ 1,000,000 บาท
เท่านั้นที่จะรู้และแก้ได้ แต่หลายคนกลับแก้ปัญหาโดยการเพิ่มหนี้
มากขึ้นไปอีก ซึ่งหากคิดให้ดีแล้วน่าจะเป็นการเพิ่มปัญหาให้กับ
 อายุเกิน 70 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี ได้รับ 800,000 บาท
ตัวเองมากกว่า มีค้าพูดที่ได้ยินกันบ่อยๆ เช่น “ตอนนี้ผมต้องหักเงิน
 อายุเกิน 80 ปีขึ้นไป
ได้รับ 600,000 บาท
ช้าระหนี้มากจนเงินเดือนไม่เหลือพอใช้ ขอความเห็นใจกรรมการ
ยกเว้ น ผู้ที่ เ ป็ น สมาชิ ก กองทุ นก่ อ นวั น ที่ 3 มี . ค. 54 ได้ รั บ
ให้ขยายเงินกู้ให้ผมอีกสักหน่อยเพื่อช่วยให้ผมหายใจได้สะดวกขึ้น” 1,000,000 บาท
ความเป็ นจริง ขณะนี้ ท่า นต้ องผ่ อนช้า ระหนี้ รายเดือ นจากเงิ น กู้
ทั้ง นี้ ให้ หั กเงิน ช้า ระหนี้ที่ ส มาชิก กองทุน มีอ ยู่กั บ สหกรณ์ ฯ
ที่มีอยู่ด้วยความยากล้าบากเต็มทีแล้ว หากเพิ่มหนี้สูงขึ้นอีกภาระ
เป็นล้าดับแรก ส่วนที่เหลือจ่ายตามล้าดับ ดังนี้
การช้า ระหนี้ก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีก ที่บอกว่า น้้า อยู่ในระดับจมูกจนจะ
ล้าดับที่ 1 ผู้ช้าระหนี้กองทุนแทนสมาชิกผู้เสียชีวิตในส่วนที่
หายใจไม่ออกอยู่แล้ว มันจะไม่สูงเลยจมูกขึ้นไปอีกหรือ แล้วท่าน
ช้าระหนี้แทน รวมทั้งค่าขาดประโยชน์ตามที่กรรมการเห็นสมควร
จะหายใจได้สะดวกขึ้นได้อย่างไร
ล้าดับที่ 2 ผู้รับผลประโยชน์กองทุนที่สมาชิกระบุไว้
ด้วยรักและปรารถนาดี ถึงสมาชิกทุกท่านค่ะ
ล้าดับที่ 3 ทายาทตามกฎหมายของสมาชิกกองทุน
สหกรณ์จะยกเว้นการจ่ายเงินกองทุนฯ
 เป็ น ผู้ ข าดจากสมาชิ ก ภาพ (ลาออกจากสหกรณ์ /
วิกลจริต / ต้องค้าพิพากษาให้ล้มละลาย / ถูกออกจากราชการ
พักชาระเงินต้น เงินกูป้ ระเภทสามัญ / ฉุกเฉิน (รอบ 2) หรืองานประจ้าโดยมีความผิด / ถูกให้ออกจากสหกรณ์)
 เป็นผู้ค้างชาระหนี้กับสหกรณ์ติดต่อกันเกิน 3 เดือน
ระยะเวลา 6 เดือน (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)
โดยไม่มีเหตุอันสมควร
 ผู้ รั บ ผลประโยชน์ ห รื อ ทายาทสมาชิ ก กองทุ น ที่ ต้ อ ง
สมาชิกที่ยื่นความจานงเท่านัน้ !!
ค้า พิพ ากษาถึงที่สุดว่าพยายามกระท้าหรือกระท้ าผิดทางอาญา
สมาชิกที่ขอพักชาระหนีฯ้ ในรอบแรก (มี.ค. – มิ.ย. 64)
อันเป็นความผิดต่อชีวิตสมาชิกกองทุน
หากประสงค์จะขอพักชาระหนีฯ้ ต่อ ต้องยืน่ เอกสารใหม่
 เสียชีวิตภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุน
ระหว่
า
งขอพั
ก
ช
าระหนี
ฯ
้
เงื่อนไข
*** กรณีเสียชีวิตหมู่ในเหตุเดียวกันเกิน 5 คน ให้จ่ายได้ไม่เกิน
งด ทาธุรกรรมด้านสินเชือ่ ทุกประเภท 5,000,000 บาท
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หน้ากากอนามัย
ทิ้ ง ให้ ดี ทิ้ ง ให้ ป ลอดภั ย ทำได้ ไ ม่ ย ำก

พับครึ่ง
หน้ากากอนามัย
เอาด้านสัมผัส
ร่างกายไว้ด้านใน

พับอีกทบ
ให้สายคล้อง
มาอยู่ด้านเดียวกัน
ม้วนหน้ากากให้เป็นแท่งกลม
ใช้สายคล้องหูมัดหน้ากาก
ให้แน่นหนา

ที่มา : thaihealth

แยกทิ้งในถุงขยะ หรือใส่ถังขยะ
สี ส้ ม ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ จั ด เตรี ย มไว้
หากทิ้งในบ้าน อย่าลืม แยกขยะ
และปะหน้าถุงว่าหน้ากากอนามัย
ก่อนส่งให้รถเก็บขยะมูลฝอย เพื่อ
ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน เม.ย. 64
 นายอรุณ บารุงธรรม หน่วย บ้านาญท่าใหม่
ถึงแก่กรรมวันที่ 17 เม.ย. 64
 นางพิกุล สร้อยระย้า หน่วย บ้านาญเมือง
ถึงแก่กรรมวันที่ 22 เม.ย. 64
 นายตอง นาคสกุล
หน่วย บ้านาญแหลมสิงห์
ถึงแก่กรรมวันที่ 23 เม.ย. 64
 นางสุนิสา แพทย์รังษี หน่วย รร.ประดิษฐ์ศึกษา
ถึงแก่กรรมวันที่ 29 เม.ย. 64

มุ ม ฌาปนกิ จ
ชื่อ
ฌสจ.

เรียกเก็บ (บาท)
250
150

ฌสค. หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี
ฌสคค.
270
สสอค.
เก็บรายปี
สส.ชสอ.
เก็บรายปี

พ.ค. 64
ได้รบั ประมาณ (บาท)
250,000
250,000
230,000
600,000
600,000

ผลการดาเนินงาน
ที่

รายการ

เมษายน 2564

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จ้านวนสมาชิกสหกรณ์ (คน)
ทุนเรือนหุ้นที่ช้าระแล้ว (บาท)
เงินทุนส้ารองของสหกรณ์ (บาท)
เงินกู้ในมือสมาชิกสุทธิ (บาท)
ดอกเบี้ยและรายรับ (บาท)
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ. (บาท)
เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท)
เงินกู้ยืมภายนอก (บาท)
ทุนด้าเนินการ (บาท)
ก้าไรสะสมโดยประมาณ (บาท)

7,212
3,277,054,840.00
487,493,714.82
10,233,216,386.46
184,920,467.07
1,010,988,500.00
4,277,609,292.24
3,087,289,800.00
11,572,289,181.03
91,998,824.72

เลขบั ญ ชีธ นาคาร
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด

ธนาคาร/สาขา
ประเภท
เลขบัญชี
กรุงไทย/จันทบุรี
ออมทรัพย์
204-1-00112-7
กรุงเทพ/จันทบุรี
สะสมทรัพย์
290-0-57122-1
กรุงศรี/จันทบุรี
ออมทรัพย์
027-1-54064-0
ออมสิน/จันทบุรี
เผื่อเรียก
0-5008106345-0
ธกส./จันทบุรี
ออมทรัพย์
010422546250
ธนชาต/จันทบุรี
ออมทรัพย์
312-2-27378-1
กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันที
(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ทาให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย)

ช.พ.ค.

ข่าว สกสค.จันท์

เรียกเก็บเดือนพฤษภาคม 2564
614 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 913,589 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
นายเชื้อ คุ้มตระกูล

ช.พ.ส.

เรียกเก็บเดือนพฤษภาคม 2564
320 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 379,744 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1.นางแน่งน้อย ศักดิ์หงษ์ 2.นางบุญนา เพ่งจิตต์
3.นางสุกิม ใจสุทธิ

“สมาชิ ก ท่ า นใดที่ เ ปลี่ ยน ที่อ ยู่ , เบอร์ โ ทรศั พ ท์ กรุ ณ าแจ้ ง สหกรณ์ ฯ ด้ ว ย เพื่ อ ประโยชน์ ข องตั ว ท่ า นเอง”

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ต้าบลท่าช้าง อ้าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 08 1723 8572 , 08 1940 6298 , 08 9833 8090 , 09 2261 6330 , 09 7221 9966
ID Line : @lgo9715v
E-mail : chancoop@hotmail.co.th Website : www.chancoop.com Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ้ากัด

