
 
 

 

มีอะไรในฉบับ  คุยกับประธานบ้านเลขที่ 9 / คณะกรรมการฯ ชุดที่ 56 / ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 / วันเรียกเก็บเงิน ปี 2564 /  
 ผลการด าเนินงาน / เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / มุมฌาปนกิจ / รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 27 
ฉบับที่  10  ตุลาคม  2564 

“สมาชิกท่านใดที่เปล่ียน ที่อยู ่, เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง” 

สวัสดีครับ... 
 พบกันฉบับนี้  หากจะไม่กล่าวถึงสมาชิกของเรา 
ท่ี เกษี ยณอายุ ร าชการประจ าปี  2564  ก็ จะ ไม่ ทั น
สถานการณ์นะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ ท้ัง 181 
ท่าน ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับราชการมาและมีโอกาสปฏิบัติ
หน้าท่ีจนครบถึงวาระเกษียณอายุราชการนั้น แสดงถึง
ความส าเร็จในชีวิตและด้วยการท่ีท้ัง 181 ท่าน ได้ต้ังใจ
อุ ทิศตนให้กับหน้าท่ีราชการทุกท่านจะได้รับรางวัล 
ตอบแทนจากทางราชการท่ีทรงคุณค่ากว่ารางวัลใดๆ นั่นคือ
การได้รับบ าเหน็จ-บ านาญซึ่งเป็นการท่ีทางราชการจะให้
การเล้ียงดูท่านไปตลอดชีวิตตามสิทธิของแต่ละท่าน เพราะ
ยังมีอีกหลายคนท่ีรับราชการมาแล้ว ไม่มีโอกาสจะได้รับ
รางวัลนี้ บางรายต้องจากไปก่อนวัยอันควร หลายรายก็มี
มลทินมัวหมองต้องออกจากระบบราชการไป ดังนั้น ขอให้
พี่ๆ ท้ัง 181 ท่าน ได้ภาคภูมิใจ 
 และด้วยสถานการณ์ของไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ไม่สามารถจะจัด
กิจกรรมตอบแทน คุณงามความ ดีของพี่ ๆ  สมา ชิก 
ท่ีเกษียณอายุราชการในปีนี้ได้ แต่ด้วยความรักความห่วงใย
ท่ีมีต่อกัน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ขอมอบของ
ท่ีระลึกแทนใจ จากคณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ  มายังพี่ๆ 
ทุกท่านนะครับ โดย สอ.ครูจันทบุรี ได้มอบให้กรรมการฯ 
ในแต่ละเขต/พื้นท่ีเป็นผู้แทนน าของท่ีระลึกไปมอบให้ 
 ในส่วนของธุรกรรมต่างๆ ท่ีพี่ๆ มีกับ สอ.ครูจันทบุรี  
ก็ขอให้พี่ๆ ได้ติดต่อประสานกับฝ่ายจัดการฯ หากมีกรณีใด
ท่ี สอ.ครูจันทบุรี จะด าเนินการได้เพื่อประโยชน์และเพื่อ
องค์กรของเราจะได้ขับเคล่ือนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
คงอยู่คู่กับครูจันทบุรีได้ตลอดไป พวกเราทุกคนยินดีพร้อม
ท่ีจะด าเนินการตามแนวปฏิบัติต่างๆ เสมอครับ 

 ส าหรับสมาชิกท่ีเกษียณไปแล้วหรือยังไม่เกษียณ 
ก็เช่นกันครับ ขอให้ทุกท่านนึกไว้เสมอว่า สอ.ครูจันทบุรี 
คือ ทรัพย์สินของท่านทุกคน นอกจากทุกท่านสามารถมา
เลือกใช้บริการด้านต่างๆ เพื่อไปพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือ
สร้างกิจการใดๆ ทุกท่านยังต้องช่วยกันในการดูแล รักษา
ทรัพย์สินนั้นให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเช่นกัน 
 ด้วยสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็น
เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ เรื่องดิน ฟ้า อากาศ ท่ีส่งผลให้การ
ด าเนินชีวิตของทุกๆ ท่าน ต้องมีความยุ่ งยากหรือมี
อุปสรรคใดๆ ผมคงต้องบอกว่า ถึงเวลาแล้วท่ีเราทุกคนต้อง
ปรับตัว ปรับวิธีด าเนินชีวิต (New Normal) เพื่อให้ท่าน
และครอบครัวสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข เพราะ
ท่ีสุดแล้ว เราทุกคนจะต้องตระหนักและถือปฏิบัติด้วย
สุภาษิตท่ีว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” การใช้ชีวิตโดยหลัก
ของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผลและการมีภูมิ คุ้มกันท่ีดี จะสามารถท าให้ชีวิตของ
ทุกๆ ท่าน ด าเนินไปด้วยความราบรื่น ประสบผลส าเร็จ
และสมความปรารถนา ผมและกรรมการ/ฝ่ายจัดการของ 
สอ.ครูจันทบุรี  ขอฝากความระลึกถึง และความห่วงใย  
มา ณ โอกาสนี้ 

...สวัสดีครับ... 
ประธาน สอ.ครูจันทบุรี จ ากัด 
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เรียน...สมาชิก สอ.ครูจันท์ ทุกท่านครับ 

ฝ่ายเงินกู้มี เรื่อง ท่ีจะน า เรียนให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การกู้เงินพอสังเขป เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ
ตนเอง หากมีความจ าเป็นต้องกู้เงินจากสหกรณ ์

สภาพการณ์ในปัจจุบัน สหกรณ์บริหารงานยากมาก เน่ืองจาก
รัฐออกกฎหมายมาควบคุมสหกรณ์ในการปล่อยเงินกู้ ลดงวด
ช าระเงินกู้ การหักเงินให้เหลือ 30% ท าให้สหกรณ์ไม่สามารถ
บริการสมาชิกได้ตามที่ต้องการ 

หลักในการปล่อยกู้ สถาบันการเงินมีระบบควบคุมการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสินเช่ือ โดยใช้การวิเคราะห์ ดูความสามารถในการ
ช าระหน้ี และหลักประกันเงินกู้ (หลักทรัพย์ / บุคคล) เพื่อ
พิจารณาอนุมติัวงเงินกู้ ซึ่งสหกรณ์ของเราใช้บุคคล (สมาชิก) เป็น
หลักประกันเงินกู้ประเภทต่างๆ  เป็นหลักประกันว่าถ้าผู้กู้ไม่ช าระ
หน้ี ผู้ค้ าประกันจะช าระแทน จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

ในการลงลายมือ ช่ือผู้ ค้ าประกัน มีการปฏิ เสธว่าไม่ ไ ด้ 
ลงลายมือช่ือค้ าประกัน สหกรณ์จึงมีความจ าเป็นต้องให้ผู้ค้ า
ประกันถ่ายรูปการลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานประกอบใบขอกู้ด้วย 

การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ต้องมีเงินได้รายเดือนเหลือไม่น้อย
กว่า 30% หรือ 4,500 บาท ต้องมีผู้ค้ าประกันตามจ านวนวงเงินกู้ 
มีหุ้นไม่น้อยกว่า 20% ของวงเงินกู้ มีสวัสดิการที่พึงได้รับ
เพียงพอกับภาระหนี้สิน จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะอนุมัติเงินกู้ 

หากสวัสดิการท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อภาระหน้ีสิน สมาชิก
จะต้องสมัครเข้าสวัสดิการต่างๆ ที่สหกรณ์จัดไว้ให้ เช่น กองทุน
สวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สหกรณ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ต่างๆ หากยังไม่เพียงพอกับภาระหน้ีสินอีก สมาชิกจะต้องท า
ประกันชีวิต 

การท าประกันชีวิตจะเป็นช่องทางสุดท้าย เพราะสมาชิกจ่าย
เบี้ยประกันสูง การคุ้มครองน้อย ลดลงเป็นรายปี คุ้มครอง 
ไม่ตลอดชีวิต มีการก าหนดอายุ ส่งเบี้ยประกันล่วงหน้า 10 ปี แต่
การคุ้มครองลดลงทุกปี เช่น ปีแรกคุ้มครองหน้ี 1,000 บาท ปีท่ี 
10 คุ้มครองหน้ี 148 บาท หากสมาชิกเตรียมความพร้อม เข้าถึง
สวัสดิการต่างๆ ท่ีสหกรณ์จัดไว้ให้ ก็ไม่จ าเป็นต้องท าประกันชีวิต 
เสียเบี้ยประกันแพงๆ 

 นายทัศนะ  วิเศษ   : ประธานฝ่าย 
 ว่าที่ ร.ต.ดนัย  ค าพระ : กรรมการฝ่าย 
 นายบญุชัย  นพพรพิทกัษ ์ : เลขานุการฝ่าย 

ทัศนะ 

ดนัย 
บุญชัย 

คยุกบั...ฝา่ยเงนิกู ้ สวัสดิการที่สหกรณ์จัดไว้ให้สมาชิก มีดังน้ี 
1. กองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สหกรณ์  

(กองทุนเงินล้าน)  
 สมาชิกกู้เงิน 300,000 บาท เสียชีวิตกองทุนจ่าย 700,000 

บาท หากกู้ 400,000 บาท เสียชีวิตกองทุนจ่าย 600,000 บาท 
หากกู้ 500,000 บาท เสียชีวิตกองทุนจ่าย 500,000 บาท หากมี
หน้ีให้ช าระหน้ีก่อน 

2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์  
ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด (ฌสจ.)  

 มีสมาชิกไม่เกิน 5,000 คน เงินสงเคราะห์ประมาณ 
250,000 บาท (หักค่าด าเนินการ 5%) ปี 2563 สมาชิกเสียชีวิต 
38 ราย จ่ายเงินสงเคราะห์ 1,900 บาท ศพละ 50 บาท 

3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์  
ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด และคู่สมรส (ฌสค.)  

 มีสมาชิกไม่เกิน 5,000 คน เงินสงเคราะห์ประมาณ 
250,000 บาท (หักค่าด าเนินการ 5%) ปี 2563 สมาชิกเสียชีวิต 
36 ราย จ่ายเงินสงเคราะห์ 1,800 บาท ศพละ 50 บาท 

4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์  
ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด และครอบครัว (ฌสคค.)  

 มีสมาชิก 7,848 คน เงินสงเคราะห์ประมาณ 239,700 บาท 
(หักค่าด าเนินการ 6%) ปี 2563 สมาชิกเสียชีวิต 142 ราย 
จ่ายเงินสงเคราะห์ 4,260 บาท ศพละ 30 บาท 

5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาช ิกช ุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)  

 มีสมาชิกกว่า 300,000 คน เงินสงเคราะห์ประมาณ 
600,000 บาท (หักค่าด าเนินการ 4%) จ่ายเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้าปีละ 4,800 บาท ศพละ 1.899 บาท 

6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  

 มีสมาชิกกว่า 300,000 คน เงินสงเคราะห์ประมาณ 
600,000 บาท (หักค่าด าเนินการ 4%) จ่ายเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้าปีละ 4,800 บาท ศพละ 1.893 บาท 

หากสมาชิกเข้าสวัสดิการท่ีสหกรณ์จัดไว้ครบถ้วนแล้ว เมื่อกู้
เงินสวัสดิการเพียงพอกับหนี้ ก็ไม่ต้องท าประกันชีวิต สมาชิกจึง
ควรเข้าสวัสดิการไว้ให้ครบถ้วน 

สุดท้ายนี้ ขอให้สมาชิกทุกท่าน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  
อยู่รอดปลอดภัย ห่างไกลโควิด สวัสดีครับ 

ด้วยจิตคารวะ 
ฝ่ายเงนิกู ้



 

3 

สมาชิกสามารถช าระหน้ี นอกเหนือจากการช าระรายเดือน 
ตามใบเสร็จได้ โดยมีช่องทางการช าระ ดังน้ี 
 เงินสด โดยสมาชิกน ามาช าระที่สหกรณ์ 
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบด้วย โดย

สามารถแจ้งได้ทางโทรศัพท์ 0 3930 3379 - 81 ต่อ 12 , 13 /  
08 1723 8572 / 08 9833 8090 หรือ Line : @lgo9175v 

 มุมชวนมอง 

กรณีที่ 1 สมาชิกช าระหนี้หลังจากสหกรณ์ออกใบเสร็จ
ประจ าเดือนแล้ว (สหกรณ์ฯ ประมวลผลออกใบเสร็จประจ าเดือน
ทุกวันที่ 1 ของเดือน) 

การช าระหน้ีกรณีน้ี ในใบเสร็จช าระหน้ีจะไม่มีดอกเบี้ย และ
สมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยคืนตามอัตราส่วนการช าระหน้ี เน่ืองจาก
สหกรณ์ออกใบเสร็จประจ าเดือนซึ่งได้ค านวณดอกเบี้ยจากยอดหน้ี
คงเหลือถึงวันที่เงินเดือนออกแล้ว เมื่อสมาชิกมีการช าระหน้ีจึงมี
ดอกเบี้ยคืนให้ในส่วนน้ี (ค านวณจากจ านวนเงินท่ีช าระและวันท่ี
ช าระ) โดยสหกรณ์จะน าดอกเบี้ยคืนไปหักกลบให้ในใบเสร็จเดือน
ถัดไป หรือฝากเข้าบัญชี อส กรณีที่สมาชิกช าระหน้ีหมดแล้ว 

หากสมาชิกต้องการช าระหน้ีเพื่อปิดสัญญาเงินกู้ หลังจาก
สหกรณ์ออกใบเสร็จประจ าเดือนแล้ว จะต้องเหลือยอดหน้ีเท่ากับ
ยอดทีเ่รียกเก็บตามใบเสร็จเดือนน้ัน จะช าระหน้ีให้คงเหลือหน้ีเป็น
ศูนย์เลยมิได้ เน่ืองจากสหกรณ์ส่งยอดเรียกเก็บไปให้ต้นสังกัด/
หน่วยงานแล้ว (ยอดหน้ีคงเหลือจะเป็นศูนย์เมื่อวันที่เงินเดือน/เงิน
บ านาญสมาชิกออก) 

ท้ังน้ี ยอดหน้ีคงเหลือในใบเสร็จประจ าเดือนน้ัน จะยังไม่เป็น
ปัจจุบัน แต่ในโปรแกรมยอดหน้ีคงเหลือของท่านจะเป็นยอดท่ีเป็น
ปัจจุบันแล้ว ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้จากเว็บไซต์
สหกรณ์ฯ www.chancoop.com 

กรณีที่ 2 สมาชิกช าระหนี้วันที่เงินเดือน/เงินบ านาญออก ถึง
วันสิ้นเดือน 

หากสมาชิกช าระในวันท่ีเงินเดือนออก จะไม่มีดอกเบี้ย
เน่ืองจากในใบเสร็จประจ าเดือนได้ค านวณดอกเบี้ยถึงวันที่เงินเดือน
ออกแล้ว แต่หากช าระหลังวันที่เงินเดือนออกถึงวันที่สิ้นเดือนจะมี
ดอกเบี้ย โดยค านวณดอกเบี้ยจากวันท่ีเงินเดือนออกถึงวันท่ีช าระหน้ี 

ท้ังน้ี ยอดหน้ีคงเหลือในใบเสร็จเดือนถัดไปจะเป็นปัจจุบัน 
เน่ืองจากสมาชิกช าระหน้ีก่อนสหกรณ์ออกใบเสร็จประจ าเดือน 

 

ธนาคาร/สาขา ประเภท เลขบญัชี 
กรุงไทย/จันทบุรี ออมทรัพย ์ 204-1-00112-7 
กรุงเทพ/จันทบุรี สะสมทรัพย ์ 290-0-57122-1 
กรุงศรี/จันทบุรี ออมทรัพย ์ 027-1-54064-0 
ออมสิน/จันทบุรี เผื่อเรียก 0-5008106345-0 
ธกส./จันทบุรี ออมทรัพย ์ 010422546250 

 

การช าระหน้ี 

สวัสดีค่ะ  
ณ จนถึงวันน้ี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ภายใต้การ

บริหารงานของคณะกรรมการฯ ชุดที่ 56 ได้บริหารงานมาเป็น
ระยะเวลามากกว่า 8 เดือน เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือน สหกรณ์ก็จะ
ปิดบัญชีของปี 2564 ในเดือนธันวาคม การบริหารงานของ
คณะกรรมการทุกสหกรณ์ ย่อมมีความคาดหวังว่า จะสามารถบริหาร
ให้เกิดผลก าไร เพื่อน ามาแบ่งปันให้สมาชิกในรูปของเงินปันผล–
เงินเฉลี่ยคืน คณะกรรมการชุดปัจจุบันของสหกรณ์ฯ ก็เช่นกัน ใน
ระยะเวลา 8 เดือนท่ีผ่านมา สหกรณ์ฯ มีก าไรจากการบริหารงาน
ประมาณ 238 ล้าน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับก าไรของปีก่อนในเดือน
เดียวกัน คือเดือนสิงหาคม 2563 สหกรณ์มีก าไร 252 ล้าน (น้อยกว่า
ปีก่อน 14 ล้าน) ตัวเลขท่ีลดลง ไม่ได้หมายความว่า การบริหารงาน
ของคณะกรรมการชุดน้ีจะท าได้ไม่ดีเท่ากับชุดก่อน ก าไรท่ีลดลงมา
จากปัจจัยหลายประการ ปัจจัยประการหน่ึงท่ีส าคัญ คืออัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ ต้ังแต่ต้นปี 2564 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ท่ี ร้อยละ 
5.75 เป็นเวลา 7 เดือน (1 ม.ค. - 31 ก.ค.) และการประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 7/2564 เมื่อวันท่ี 20 ก.ค. 2564 ได้มีมติ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือร้อยละ 5.25 ต้ังแต่วันท่ี 1 ส.ค. – 
31 ธ.ค. 2564 (อัตราดอกเบี้ยท่ีกล่าวถึง หมายถึงอัตราดอกเบี้ย
ของเงินกู้สามัญเป็นหลัก) การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นการ
บริหารวิธีหน่ึงท่ีคณะกรรมการเลือกมาใช้ในการบริหารจัดการ 
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกเป็นหลัก และเพื่อให้สอดรับกับความ
เดือดร้อนของสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19 
ในปัจจุบัน (สมาชิกสหกรณ์ฯ ประมาณร้อยละ 80 คือผู้ท่ีกู้เงิน) 
ส่วนปัจจัยประการท่ี 2 ท่ีท าให้ก าไรลดลงคือ ค่าเผื่อหน้ีสงสัย 
จะสูญ การประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ถือเป็นประเด็นร้อน 
ท่ีมีการพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการสหกรณ์ บ้างก็ว่าการ 
ต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เป็นสาเหตุหลักท่ีท า ให้สหกรณ์ต้อง
ประสบปัญหาขาดทุน จนไม่สามารถจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ให้กับสมาชิกได้ หลายท่านอาจจะมีค าถามว่า ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
คืออะไร? มีความจ าเป็นอย่างไรในการต้องต้ัง? ท าไมต้องมีการ
ค านวณคิดหาค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ?  

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful 
Accounts) หมายถึง จ านวนเงินท่ีกันไว้ ส าหรับลูกหน้ีท่ีคาดว่า
จะเรียกเก็บเงินไม่ได้ ถือเป็นบัญชีปรับมูลค่าท่ีต้ังข้ึน เพื่อแสดงเป็น
รายการหักจากบัญชีลูกหน้ีในงบการเงิน เพื่อให้ยอดคงเหลือเป็น
มูลค่าสุทธิของลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บเงินได้  หน้ีสงสัยจะสูญ 
(Doubtful Accounts) หมายถึง ลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ 
ถือเป็นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาของปบีัญชี  

ฉบับหน้า จะเพิ่มเติมในรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับหน้ีสงสัย 
จะสูญ เช่น สาเหตุ / การป้องกัน / การแก้ไข ค่ะ 

ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจาก โควิด – 19 นะคะ สวัสดีค่ะ  



 นายมาโนช  ไชยริป ู หน่วย บ านาญแหลมสิงห์ 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  17 ส.ค. 64 
 น.ส.บศุราคัม  โคตะมา หน่วย รร.วัดโป่งแรด 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  17 ส.ค. 64 
 นาวาเอกพยง  บญุศริ ิ หน่วย สมาชิกสมทบ 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  18 ส.ค. 64 
 นางวารุณี  ยิ่งมี หน่วย บ านาญเทศบาลขลุง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  21 ส.ค. 64 

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน ส.ค. 64 

ข่าว สกสค.จันท ์

เรียกเก็บเดือนกันยายน 2564  733 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 911,522 บาท 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบรุี ถึงแก่กรรม 
1. นายอนชุิต  จันทกิจ 2.  นางสมจิต  เจนช่าง 
3. นายอิศระเชษฐ์  หนุ่มน้อย 4.  นางประทิน  พนมพนัธ์ 

ช.พ.ค. 
 

เรียกเก็บเดือนกันยายน 2564 368 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 378,382 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแกก่รรม 
- 

ช.พ.ส. 
 

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 14.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันท ี
(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ท าให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบรุี จ ำกัด 

เลขบัญชีธนำคำร 

  

 

 

 

มุมฌาปนกิจ ก.ย. 64 
ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัประมาณ (บาท) 

ฌสจ. 150 250,000 

ฌสค. 100 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

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

สส.ชสอ. เก็บรายป ี 600,000 
 

4 

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  ID Line : @lgo9715v 
 

3 อาหาร ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด 

ถั่วเหลือง 
รวม ท้ังอาหารต่างๆ ท่ีแปรรูปจาก 

ถั่วเหลือง เช่น เต้าหู้ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ ามันพืช 
น้ าเต้าหู้ ซึ่งถือเป็นอาหารสุขภาพที่ช่วยลด
ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้เช่นกัน  

แอ๊ปเป้ิล 
เป็นผลไม้ท่ีมีใยอาหารสูง ลดการสะสม

ขอ ง ไขมั น ในหล อด เ ลื อด  และ ยั ง มี
คุณสมบัติเป็นสารต้านออกซิเดชัน ซึ่งช่วย
ลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  

ข้าวโอ๊ต 
ช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอล ได้ ดี 

เพราะมีเบต้ากลูแคนหรือไฟเบอร์ที่ละลาย
น้ าได้ ซึ่งจะไปช่วยจับคอเลสเตอรอลมีผล 
ท าให้ปริมาณของคอเลสเตอรอลลดลง  

แล้วอย่าลืมออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ เพื่อช่วยลด
คอเลสเตอรอลและเสริมสร้างหัวใจให้แข็งแรง 
 

ที่ รายการ สิงหาคม 2564 

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) 

7,202 
3,307,414,800.00 

487,494,705.65 
10,168,715,037.31 

434,302,340.50 
1,010,988,500.00 
4,650,649,525.85 
2,400,356,200.00 

11,465,797,519.58 
238,614,011.42 

 

ผลการด าเนินงาน 

ที่มา : นิตยสารชีวจิต 

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

