๒๕ พฤศจิกายน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรมหาวชิ ร าวุ ธ ฯ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว

กาพย์ยานี ๑๑

เสนาะศัพท์นับร้อยปี
จุดจบยากลบเลือน
หลากกุศโลบาย
สงครามโลกรอนราน
ราลึกพระกรุณา
หนึ่งในหลายร้อยตอน
ศิลป์ศาสตร์เปี่ยมปราชญ์ทรง
เชิดชูชื่นบูชา

คือโคลงขลังของล้นเกล้าฯ
ทรงปลุกเร้าสามัคคี
พระดาริดารัสศรี
โคลงเพลงที่ ธ ทรงเตือน
เพลิดเพลินพารักเชือดเฉือน
กุหลาบเหมือนแม้นตานาน
ทรงคลี่คลายคราวร้าวฉาน
ทรงพาผ่านพึงสังวร

ที่ยกย้อนพรรณนา
ยิ่งควรคงไขค้นหา
ตราบสูญฟ้าดินสิ้นเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด
ผศ.พงษ์ศิลป์ บุณยะนิวาศ : ร้อยกรอง

สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 26
ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2563

มีอะไรในฉบับ  ราลึกพระกรุณาวชิราวุธานุสรณ์ / คุยกับกรรมการฝ่ายเงินกู้ / หนังสือยืนยันยอด / แนวปฏิบัติใหม่ในการลงลายมือชื่อสัญญา
ค้าประกัน / โครงการสร้างอาชีพเสริมฯ / ผลการดาเนินงาน / เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / มุมฌาปนกิจ / รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
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นายอภิชาติ หมายชื่น
ประธานฝ่าย

เรียน สมาชิก สอ.ครูจันทบุรี จากัด ทุกท่านครับ
ฝ่ายเงินกู้รู้สึกยินดีที่ได้มาพบกับสมาชิก เพื่อนาเรียนถึงปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ ทั้งปัญหาที่เหนือการควบคุม และปัญหา
ที่อยู่ในการควบคุมแต่ยากที่จะแก้ไข สาเหตุมาจากตัวสมาชิกเอง
ปัญหาที่อยู่เหนือการควบคุมคือ กฎหมาย กฎกระทรวง ที่ออกมา
ควบคุมสหกรณ์ให้ลดวงเงินกู้ยืม ลดงวดชาระหนี้ วงเงินกู้ยืมจะมี
ได้ไม่เกิน 1.5 เท่า ของหุ้นรวมทุนส ารอง ททาให้ส มาชิกกู้เงินได้
น้อยลง) เงินฝากทุกประเภทที่มีต้องนาไปฝากธนาคารไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ทธนาคารให้ดอกเบี้ยต่า ทาให้เรามีรายได้น้อย)

กฎกระทรวงที่ออกมากาหนดงวดชาระหนี้ ดังนี้
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ชาระไม่เกิน 12 งวด
2. เงินกู้สามัญ
ชาระไม่เกิน 150 งวด
3. เงินกู้พิเศษ
ชาระไม่เกิน 360 งวด
4. การชาระหนี้แล้วเสร็จ อายุไม่เกิน 75 ปี
ปั ญ หา ที่ พบ ใ นปั จ จุ บั นแล ะ ยั ง แ ก้ ไ ม่ ได้ ห าก ส มา ชิ ก
ไม่รับผิด ชอบ กระทรวงกาหนดให้หน่ว ยหักเงิ นเดือนชาระหนี้
ต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30% ส่วนที่เหลือสมาชิกต้องนามาชาระ
กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ที่ออกมาบังคับใช้ ส่งผลต่อ
สหกรณ์และสมาชิกเป็นอย่างมาก สมาชิกหลายคนไม่ส ามารถ
ชาระหนี้ ได้ ต ามก าหนด ท าให้ก ารตั้ ง ค่า เผื่ อ หนี้ สงสั ยจะสู ญ
สูงขึ้น
หนี้ ส งสั ย จะสู ญ คื อ อะไร คื อ หนี้ ที่ ส หกรณ์ ค าดว่ า สมาชิ ก
ไม่สามารถชาระได้ เมื่อมีจานวนมากขึ้น สิ้นปีบัญชีนามารวมกัน
แล้วตั้งเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และนามาหักออกจากกาไรสุทธิ
จะทาให้ปันผลน้อยลง
สมาชิ ก ที่ ค าดว่ า จะไม่ ส ามารถช าระหนี้ ไ ด้ ท่ า นต้ อ งน า
ผู้ค้าประกันทุกคน ทุกสัญญา มาประนอมหนี้กับสหกรณ์ ท่านจะ
ไม่ถูกฟ้อง
สมาชิกบางรายถูกธนาคารฟ้องล้มละลายแล้วปิดบัง ไม่แจ้ง
ให้ ส หกรณ์ ท ราบ ส่ ง ผลให้ ถู ก อายั ด ทรั พ ย์ พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์
เฉลี่ยทรัพ ย์ให้เจ้าหนี้ สหกรณ์ไม่ทราบไม่ได้รับการเฉลี่ยทรัพ ย์
ท่านไม่ส ามารถชาระหนี้ ได้ ผู้ค้าประกันของท่า นจะเดือ ดร้อ น
ควรรีบมาประนอมหนี้ก่อนถูกฟ้อง ถ้าธนาคารฟ้องท่าน ท่านต้อง
แจ้งให้ส หกรณ์ทราบ เพื่อหาทางแก้ไข ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้
สหกรณ์ห่วงใยท่านครับ
ด้วยจิตคารวะ
คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้

หนังสือยืนยันยอด ปี 2563

แนวปฏิบัติ ใหม่ ในการลงลายมือชื่อสัญญาค้าประกัน

สหกรณ์ ฯ ได้ ส่ ง หนั ง สื อ ยื น ยั น ยอด ทุ น เรื อ นหุ้ น
หนี้เงินกู้ และเงินรับฝาก ให้สมาชิกตรวจสอบยอดของ
ตนเอง โดยส่งตามกลุ่มดังนี้
 สมาชิกบานาญ/บาเหน็จรายเดือ น/รอโอน/
สมทบ จั ด ส่ ง ตามที่ อ ยู่ ทั้ งนี้ สหกรณ์ ฯ ได้ ติ ด แสตมป์
เพื่อให้สมาชิกส่งคืนผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว
 สมาชิ กที่ ยั งรั บราชการ จั ดส่ งผ่ านหน่ วยงาน/
โรงเรียนต้นสังกัด ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้ใส่ซองพร้อมจ่าหน้าซอง
ถึงผู้สอบบัญชีให้เรียบร้อยแล้ว ค่าไปรษณียากรเพื่อการนี้
หน่วยงาน/โรงเรียนสามารถขอรับคืนจากสหกรณ์ได้เต็ม
จานวน
ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านตรวจสอบความ
ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อยืนยันยอดดังกล่าว
และกรุณาส่งคืนให้ผู้สอบบัญชีทั้งฉบับ ทห้ามฉีก)

แนวปฏิบัติเดิม
 ลงลายมื อ ชื่ อ ค้ าประกั น
ในสัญญาค้าประกันให้คู่สมรส
ลงลายมือชื่อ ทถ้ามี)
 แนบสาเนาบัตรประชาชน /
บั ต รข้ า ราชการที่ ไ ม่ ห มดอายุ
ของผู้ค้าประกัน

แนวปฏิบัติใหม่
 ลงลายมื อ ชื่ อ ค้ าประกั น
ในสัญญาค้าประกัน ให้คู่สมรส
ลงลายมือชื่อ ทถ้ามี)
 แนบสาเนาบัตรประชาชน /
บั ต รข้ า ราชการที่ ไ ม่ ห มดอายุ
ของผู้ค้าประกัน
 ถ่ า ยภาพผู้ ค้ าประกั น กั บ
หนังสือค้าประกันที่กรอกข้อมูล/
ลงลายมือชื่อเรียบร้อย
 พิมพ์ภาพตามข้อลงบน
กระดาษ และให้ ผู้ ค้ าประกั น
ลงลายมือชื่อรับรองอีกครั้ง
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ประมวลภาพโครงการ
สร้างอาชีพเสริมแก่สมาชิกและครอบครัว

สหกรณ์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างอาชีพเสริม
แก่สมาชิกและครอบครัว” เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้
และลดค่าใช้จ่ายของสมาชิก จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
 หลักสูตรการดูแลบารุงรักษารถยนต์เบื้องต้น วันที่ 10 ตุลาคม
2563 ณ วิท ยาลั ยเทคนิ คจัน ทบุรี โดยมี นายตฤณ บ ารุงสวน
และ นายปฐมพงษ์ กางศรี เป็นวิทยากร
 หลักสูตรการจัดดอกไม้ วันที่ 17 ตุล าคม 2563 ณ วิทยาลัย
สารพัดช่างจันทบุรี โดยมี นายประวิตร บุญก่อสร้าง เป็นวิทยากร
 หลักสูตรการทาขนมชั้น ช่อม่วง วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2563
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี โดยมี นางธารทิพย์ ภิรมย์ลาภ
เป็นวิทยากร
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รู้หรือไม่ดมื่ นา้ ตอนไหนดีทสี่ ดุ
มาดูแต่ละช่วงเวลากัน

เพราะเป็นช่วงที่มีความเข้มข้น
ของเลือดสูง
เลือดจะมีลักษณะขาดน้า

เพื่อเพิ่มความสดชื่น
ให้แก่ร่างกาย

รายการ
จานวนสมาชิกสหกรณ์ ทคน)
ทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้ว ทบาท)
เงินทุนสารองของสหกรณ์ ทบาท)
เงินกู้ในมือสมาชิกสุทธิ ทบาท)
ดอกเบี้ยและรายรับ ทบาท)
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ. ทบาท)
เงินรับฝากจากสมาชิก ทบาท)
เงินกู้ยืมภายนอก ทบาท)
ทุนดาเนินการ ทบาท)
กาไรสะสมโดยประมาณ ทบาท)

กันยายน 2563
7,177
3,173,589,580.00
425,704,892.52
10,416,520,677.63
502,315,050.31
1,010,988,500.00
3,996,997,323.44
3,399,690,000.00
11,641,104,910.56
278,563,699.93

เลขบัญชีธนำคำร
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด
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

เพื่อให้น้าช้าระล้าง
สิ่งตกค้างในล้าไส้
และกระเพาะอาหาร

ข่าว สกสค.จันท์

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ช.พ.ค.

เรียกเก็บเดือนตุลาคม 2563
609 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 912,899 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. นายเจิม ยลสวัสดิ์
2. นายประจักษ์ ปากสมุทร
3. นายสมคิด วิจิตร
4. น.ส.สายตา ประเสริฐภัก

ช.พ.ส.
เรียกเก็บเดือนตุลาคม 2563
337 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 378,863 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. นางอานวย ภัคคินี
2. นางนิลเนตร ประสาร
3. นางบุญชู ญาติกระจาย 4. นายสมคิด วิจิตร

(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ทาให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย)

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน ก.ย. 63
 นายวิชัย พิสุทธิพงษ์บรู ณ์

หน่วย บานาญโป่งน้าร้อน

ถึงแก่กรรมวันที่ 24 ก.ย. 63

ชื่อ
ฌสจ.

เรียกเก็บ (บาท)
50
50

ฌสค. หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี
ฌสคค.
300
สสอค.
เก็บรายปี
สส.ชสอ.
เก็บรายปี

ได้รบั ประมาณ (บาท)
250,000
250,000
230,000
600,000
600,000

“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 ตาบลท่าช้าง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0 3930 3379 - 81
โทรสาร. 0 3930 3382
E-mail : chancoop@hotmail.co.th
Website : www.chancoop.com
Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด
ID Line : @lgo9715v

