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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 27 
ฉบับที่  9  กันยายน  2564 

สวัสดีครับ... 
พบกันฉบับน้ีคงไม่สามารถท่ีจะไม่พูดถึงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ไปได้ ทุกท่านคงจะได้
ติดตามข่าวสารตัวเลขของผู้ติดเช้ือ–เสียชีวิตตามสื่อต่างๆ 
กันแล้ว  ไม่น่าเช่ือว่าประเทศไทยเราจะเดินมาถึงจุดน้ีได้ 
ยอดผู้ติดเช้ือวันละ 20,000 ข้ึน ผู้เสียชีวิตกว่า 300 ต่อวัน 
ในขณะที่ผมเขียนต้นฉบับน้ี ประเทศไทย ก็มียอดผู้ติดเช้ือ
ทะลุ 1 ล้านคนข้ึนไปแล้ว ในขณะท่ีเรายังมองไม่เห็นหนทาง
ในการจะหยุดเช้ือน้ีได้ ซึ่งคงจะไม่ก้าวล่วงไปถึงผู้มีอ านาจ
หรือผู้มีหน้าที่ท่ีจะต้องบริหารจัดการ หันกลับมาที่เราชาว 
สอ.ครูจันท์ ว่าวันน้ีเราจะอยู่รอดอย่างไร ผมเช่ือว่าทุกท่าน
มีข้อมูลและความรู้อยู่พร้อมแล้วก็ขอให้เข้มแข็งในการ
ปฏิบัตินะครับ 

ในส่วนของส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 
ทางคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการก็ด าเนินมาตรการ
ต่างๆ ท้ังการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและมาตรการ
ป้องกันการติดเช้ือฯ ในช่วงเวลาน้ีในส่วนของการให้บริการ 
เรามีการปรับกระบวนการด าเนินงานเพื่อเป็นการป้องกัน
การติดเช้ือ ในหลายๆ เร่ืองด้วยกัน เช่น การต้ังจุดคัดกรอง 
การแสดงตนในการมาใช้บริการในส านักงานฯ การควบคุม
พื้นที่ การจัดคิวเข้ารับบริการ  ก าหนดเวลาการปฏิบัติงาน 
มีช่วงเวลาหยุดพักเที่ยง การลดจ านวนเจ้าหน้าท่ีในการมา
ท างาน ฯลฯ ซึ่งกระบวนการต่างๆ เหล่าน้ีเป็นผลจาก
ความเข้มข้นของพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ที่มีการแพร่ระบาด
และการติดเช้ือเป็นจ านวนมากทุกวัน จึงเรียนมายังสมาชิก
ว่า หากท่านเข้ามารับบริการแล้วอาจจะต้องพบกับความ
ไม่สะดวกหรือล่าช้าบ้างก็จะต้อง ถือโอกาสน้ีขออภัยใน 
ทุกสิ่งที่อาจไม่เป็นไปตามความต้องการของสมาชิก คณะ
กรรมการฯ และฝ่ายจัดการเราจะพยายามอ านวยความ
สะดวกให้สมาชิกให้ดีที่สุดครับ 

ส าหรับมาตรการในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกฯ 
ผมก็คง ต้องเรียนให้สมาชิกไ ด้มีความเ ข้า ใจ ในการด า เนินการของ
คณะกรรมการฯ ผมเคยให้ความยืนยันกับท่านไปแล้วว่า โดยแนวทางการ
ท างานของคณะกรรมการฯน้ัน ต้ังอยู่บนประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก แต่
ท้ังน้ีก็ต้องอยู่บน พ.ร.บ. สหกรณ์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและท่ีส าคัญคือ 
สถานะของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ซึ่งท่านเปิดไปดูท่ีหน้า 4 
ของสารประชาสัมพันธ์ฉบับน้ีได้ เรามีทุนด าเนินการกว่า 1 หมื่นล้านบาท ซึ่ง
เป็นทุนที่มีต้นทุนเกือบท้ังหมด เช่น ทุนเรือนหุ้น 3,200 กว่าล้านบาท สิ้นปี
สหกรณ์ฯ ก็ต้องจ่ายเงินปันผลคืน ในอัตรากว่า 5 % มาทุกปี มีเงินรับฝาก
จากสมาชิก 4,600 กว่าล้านบาท ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 2–3.5 % และ
เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่าง 2,600 กว่าล้านบาท ก็ต้องเสียดอกเบี้ย  
3–4.20 % เราต้องยอมรับความจริงอีกเรื่องคือ ณ วันน้ีเราทุกท่านยังโชคดี 
ท่ีรายได้เรายังไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด 2019 เพราะรัฐฯ ยังจ่ายเงินเดือน
ให้เหมือนเดิม ส่วนท่ีเหลือมากเหลือน้อยก็ขึ้นอยู่ที่เราท่านได้ปฏิบัติกันมา 
กับมาตรการในการให้สมาชิกงดส่งเงินต้นเงินกู้ สามัญ/ฉุกเฉิน และการปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงเหลือเพียง 5.25 % ทางคณะกรรมการฯ ก็เช่ือว่า
จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกได้ในระดับหน่ึง แน่นอนครับ
ว่าสหกรณ์ฯ คงไม่สามารถท่ีจะช่วยเหลือสมาชิกได้ทุกเรื่องเพราะข้อจ ากัด 
ท่ีผมได้น าเรียนไปในเบ้ืองต้น สมาชิกเองก็เช่นกันครับวันน้ีสหกรณ์ก็ต้องเจอ
กับปัญหาของสมาชิกที่ไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติต่างๆ ซึ่ง
ก็คงจะต้องให้สมาชิกส่วนใหญ่ได้รับทราบว่าพฤติกรรมของสมาชิกท่ีขาด
ความรับผิดชอบและไม่มีวินัยทางการเงินจะมีผลกระทบต่อรายได้สุทธิของ
สหกรณ์ฯ วันน้ีคณะกรรมการเองก็จ าเป็นจะต้องกระชับการปฏิบัติต่อ
สมาชิกดังกล่าวท่ีเข้มข้นข้ึน เพราะวันน้ีสหกรณ์ฯ แจ้งก็ไม่ปฏิบัติ ท าหนังสือ
เชิญให้เข้ามาเพื่อหาทางปรับโครงสร้างภาระหน้ีสินหรือเพื่อท่ีจะช่วยแก้ไขก็
ไม่ยอมรับรู้รับทราบ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ต้องมีภาระงานมากข้ึน สหกรณ์ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการติดตามหน้ีสินมากข้ึน และท่ีส าคัญท าให้ประโยชน์ของ
สมาชิกท่ีดีส่วนใหญ่ต้องเสียประโยชน์ ดังน้ัน คณะกรรมการฯ จ าเป็นครับ 
ท่ีต้องด าเนินการตามกฎหมาย (ศาลพิพากษา/บังคับคดี/ยึดทรัพย์) กว่าท่ี
คณะกรรมการฯ จะตัดสินใจด าเนินการกับสมาชิกซัก 1 ราย แม้จะเป็นการ
ตัดสินใจท่ีไม่อยากปฏิบัติครับ แต่เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่  
ก็จ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการครับ 

ก่อนจากกันฉบับน้ี ผมขอฝากความปรารถนาดีในนามของคณะกรรมการฯ/ 
ฝ่ายจัดการ มายังทุกท่าน ให้ปลอดโรคปลอดภัยทุกคน

นะครับ....สวัสดีครับ 

“สมาชิกท่านใดที่เปล่ียน ที่อยู ่, เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง” 



                   

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  

ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการช่วยเหลือผู้ท่ีมี
อายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์นาน พ.ศ. 2564 ก าหนดว่า 
สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกครบ 25 ปี , 30 ปี , 35 ปี , 
40 ปี , 45 ปี , 50 ปี , 55 ปี และ 60 ปี ในปี 2564  
(นับถึง 12 สิงหาคม 2564) สหกรณ์จะมอบเงินสวัสดิการ 
ให้เป็นค่าหุ้น ตามเกณฑ์ดังน้ี 

อายุสมาชิกครบ 25 ปี ได้รับ 2,500 บาท (ครั้งแรก) 
อายุสมาชิกครบ 30 ปี , 35 ปี , 40 ปี , 45 ปี , 50 ปี , 

55 ปี และ 60 ปี ได้รับ 500 บาท (ได้รับเพิ่มในส่วนต่างจากที่
เคยได้รับครั้งแรกไปแล้ว) 

โดยสหกรณ์  โอนเป็น 
ค่าหุ้ น  ให้สมา ชิก ท่ีมีอายุ 
การเป็นสมาชิกครบตามเกณฑ์
ข้างต้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 27 
สิงหาคม 2564 และจะจัดส่ง 
ใบเสร็จไปให้ในเดือนกันยายน 2564 
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สวัสดีครับ...สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ทุกท่าน 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีเกิดข้ึนน้ัน ส่งผลกระทบหลายด้าน ท้ังด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ 
เร่ืองงาน รวมไปถึงเร่ืองปากท้องและเงินทอง 

ให้ทุกคนลองมองว่า ในทุกสถานการณ์ที่เรามองว่าเป็นวิกฤติย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ 
จากวิกฤติการณ์ครั้งน้ี ท าให้คนเราเกิดความตระหนักถึงการป้องกันตัวเองและคนท่ีเรารัก ให้ห่างไกลจากการแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 อีกท้ังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้ดีข้ึน เพราะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันท่ีบ้าน รวมถึงได้แสดงออก
ถึงความรัก ความห่วงใย ใส่ใจกันมากขึน้ 

เราลองเปลี่ยนมุมมอง ปรับทัศนคติในมุมใหม่ เข้าใจโลกปัจจุบัน  
มากขึ้นและพร้อมเตรียมตัวต้ังรับเมื่อสถานการณ์เช่นน้ีกลับมาใหม่อีกครั้ง 

“การคิดบวก” คือ ก าลังใจให้ตัวเราเอง หลายครั้งท่ีได้ยินว่า... 
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า.. .แต่จริงๆ แล้ว ฝนท่ีตกน้ันไม่เคยตกพร้อมกัน ก็คง 
เหมือนกับสิ่งดีๆ ในชีวิตของคนเราที่มีอยู่ทั่วไป ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู ่
ถูกที่ถูกเวลาที่จะพบเจอมันหรือเปล่า 

สภาพแวดล้อมส่งผลต่อความคิดของเรา พยายามอยู่ให้ห่างจากคนมองโลกในแง่ร้าย อยู่ให้ห่าง 
จากความคิดหรือเหตุการณ์ร้ายๆ หยุดเสพข่าวร้าย แต่...ถึงเราจะพยายามแค่ไหนยังไงเราก็หลีกเลี่ยง 
การมองโลกในแง่ร้ายไม่ได้ สิ่งที่เราท าได้ คือ อย่ายอมให้คนคิดแง่ร้ายขัดขวางเรา จากการส่งต่อ 
ความคิดในแง่ดีให้คนอื่นๆ 

การคิดในแง่บวก ไม่ได้เป็นเพียงแค่ค าพูดสวยหรู แต่มันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราได้จริงๆ  
และเป็นที่แน่ชัด เมื่อใดก็ตามที่เรามองสิ่งต่างๆ ในแง่บวก ทั้งเราและคนรอบข้างก็จะเปลี่ยนไปในทาง 
ที่ดีขึ้น 

การคิดบวก เป็นการเสริมพลังให้ชีวิต เรามาลองเปลี่ยนมุมมองเชิงบวกกันเถอะ! 
ท้ายน้ี ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดี มีความสุข...ด้วยความห่วงใย ปลอดภัยโควิด-19...สวัสดีครับ 

เหรัญญิก... 
สนทนา. 

ปี 2564 เหมือนทุกปีท่ีผ่านมา มีสมาชิก สอ.ครูจันท์ ของเรา 
เกษียณอายุราชการ หลังจากทุ่มเทพัฒนางานจนอายุครบ 60 ปี 
นับเป็นเกียรติยศท่ีน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง  

ทุกปีท่ีผ่านมา สอ.ครูจันท์ ของเราจะเชิญสมาชิกท่ีครบอายุ
เกษียณราชการมาเพื่อแสดงมุทิตาจิตและเตรียมความพร้อมในการ
ด ารงชีพให้มีความสุขหลังเกษียณอายุราชการ แต่ด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีรุนแรงในขณะน้ี ท าให้โอกาสท่ีจะ
ประชุมสัมมนาต้องปรับเปลี่ยนเป็นการ จัดท าคู่มือและส่งมอบ 
ให้ทุกท่านที่เกษียณอายุราชการในปี 2564 น้ีแทน โดยจะจัดส่ง 
ให้ถึงมือท่านในช่องทางท่ีเหมาะสมต่อไป 

ขอแสดงความช่ืนชมอีกครั้งส าหรับการท่ีทุกท่านได้พากเพียร
พัฒนางานตลอดมาจนถึงวันเกษียณที่ภาคภูมิ 

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรพัยค์รูจันทบุรี จ ากัด ชุดที่ 56 

เกษียณ’64 

มนตรี  วัฒฐานะ : เหรัญญิก 



 

1. สอนให้รู้จักอยู่อย่างสงบ รู้จักอยู่กับตัวเอง 
2. สอนให้เป็นคนสะอาด ไม่มักง่าย 
3. สอนให้อยู่บ้าน ไม่เท่ียวกลางคืน 
4. สอนว่ าอย่ าโกหก ไปไหนมา อยู่ กับใครบ้ าง  

ท าอะไรกัน ต้องบอกให้หมด 
5. สอนให้ออกก าลังกายเป็นประจ า 
6. สอนว่าปอดเป็นอวัยวะส าคัญ ถ้าปอดพังอย่างอื่น

ก็อยู่ไม่ได้ 
7. สอนว่าอย่าสูบบุหร่ี อย่าเสพสิ่งเสพติด 
8. สอนให้รักษาสิ่งแวดล้อม ถ้าโลกสกปรก เช้ือโรค 

จะรุนแรงข้ึน มนุษย์จะอยู่ไม่ได้ 
9. สอนให้อยู่ด้วยกันอย่างมีระเบียบ และการกินอยู่ 

หลับนอนกัน อย่ามั่วสุม 
10.สอนให้คนรู้จักหาความรู้และข้อมูล 
11.สอนให้ดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง 
12.สอนให้สั งคมได้เรียนรู้ว่า ความเสี่ยงเกิดข้ึนได้ 

ทุกเวลา 
13.สอนให้รู้ว่า สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

เกี่ยวข้องกัน 
14.สอนว่าคนท่ีรู้จักคิด ใจเย็น และรอบคอบ จะมี

โอกาสรอดมากกว่า 
15.สอนให้ ใ ช้ เงินอย่ างประหยัด ท ากับข้าวเอง 

ทานอาหารคนเดียวจะมีความสุข 
16.สอนให้มี ส ติ  ไม่ เสี ยส ติไปด่าคนอื่ น ทุกเรื่ อ ง 

โดยเฉพาะเร่ืองสุขภาพของตนเอง 
17.สอนให้คนมีส ติ  จะใ ช้ ชีวิตรอบคอบ อยาก

รับผิดชอบตนเอง โดยรับความช่วยเหลือจาก 
คนอื่นตามความเหมาะสม 

18.สอนว่าสุขภาพอนามัยส า คัญท่ีสุด ก่อนจะมี 
อย่างอื่น ต้องมีสุขภาพดีก่อน 

19.สอนอย่าเป็นหน้ีจากการฟุ่มเฟือยจนเกินตัว 
20.สอนให้รักครอบครัว 

สวัสดีค่ะ  
ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้ประกาศลด

วงเงินคุ้มครองลงเหลือ 1 ล้านบาท น้ัน มีสมาชิกหลายท่านได้โทรมาสอบถาม
สหกรณ์ว่า เงินฝากของสหกรณ์น้ัน ได้รับการคุ้มครองตามท่ีสถาบันคุ้มครอง
เงินฝากประกาศหรือไม่ วันน้ีจึงขอน าความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้สมาชิก  
ทุกท่านได้รับทราบ ค่ะ  

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก DPA  Deposit Protection Agency (สคฝ)  
เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีถูกต้ังข้ึนมาภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันเงินฝาก 
ปี พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2551 และมีการทยอย 
ลดวงเงินคุ้มครองจากคุ้มครองเต็มจ านวน เป็น 100 ล้านบาท และ 50 ล้านบาท 
โดยเริ่มลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเหลือ 50 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2555 
ลดเหลือ 15 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2559 และเหลือ 1 ล้านบาท ต้ังแต่
วันท่ี 11 สิงหาคม 2564 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เป็นหน่วยงานที่ท างานร่วมกับ 
สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และ กระทรวงการคลัง  

หน้าที่หลักของสถาบันคุ้มครองเงินฝากคือ จ่ายเงินคืนผู้ฝากภายในวงเงิน
และระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด เฉพาะกรณีที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต (ถูกปิดกิจการ) นอกจากน้ียังมีหน้าท่ีในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินและช าระบัญชีของสถาบันการเงินท่ีถูกปิดกิจการลงเพื่อน าเงินมา
ช าระคืนเจ้าหน้ีของสถาบันการเงิน ซึ่งก็รวมไปถึงเงินฝากในส่วนท่ีเกินวงเงิน
คุ้มครองด้วย ซึ่ งการ คุ้มครองเงินฝากจะเกิด ข้ึนโดยอัตโนมั ติ ทันที 
ท่ีเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครอง และคุ้มครองผู้ฝาก 
1 รายต่อสถาบันการเงิน 1 แห่ง 
    สถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครอง คือ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน 
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ รวม 35 แห่ง และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 

ส่วนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น าเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย ยังให้การคุ้มครองเงินฝากเต็มจ านวนเหมือนเดิม  

ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง คือ เงินฝากที่เปิดไว้ที่สถาบัน
การเงินท่ีอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก เป็นเงินสกุลบาทและเป็นบัญชี
เงินฝากภายในประเทศ ในปัจจุบันมี 5 ประเภท ได้แก่ เงินฝากกระแสรายวัน  
เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ า บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน 

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือเงินฝากบางประเภทไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น 
เงินฝากประเภทท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ เงินลงทุนในตราสารต่างๆ เช่น 
พันธบัตร หุ้นกู้ หน่วยลงทุน (SSF, RMF) เงินฝากในสหกรณ์ แคชเชียร์เช็ค 
ต๋ัวแลกเงิน เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ผลิตภัณฑ์ประกันประเภท 
ออมทรัพย์ ท่ีออกโดยบริษัทประกัน สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) 

ทั้งน้ี ท่านสมาชิกทุกท่านไม่ต้องกังวลใจกับเงินฝากของท่าน ท่านสามารถ
ฝาก - ถอน ได้ตามปกติ  ค่ะ  

ท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด -19 นะคะ........สวัสดีค่ะ 
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20 ข้อ เป็นเพียงตัวอยา่ง 

ยังมีอีกมากมาย 
เชิญชวนร่วมค้นหา... 

สอนอะไรคนไทยบ้าง 

โควิด – 19 

สอ.ครูจันท ์



ข่าว สกสค.จันท ์

เรียกเก็บเดือนสิงหาคม 2564  678 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 912,199 บาท 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบรุี ถึงแก่กรรม 
1. นายสมเหลือ  สุทธิผลิน 2.  นายครรชิต  สารกิจอาภา 
3. นายเสน่ห์  แก้วเก้า 4.  นางนลิวรรณ  ชายหาด 

ช.พ.ค. 
 

เรียกเก็บเดือนสิงหาคม 2564 338 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 378,816 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแกก่รรม 
1. นางอิม  พัสนา 2. นายครรชิต  สารกิจอาภา 

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 ส.ค. 64 
ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัประมาณ (บาท) 

ฌสจ. 150 250,000 

ฌสค. 150 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

ฌสคค. 390 230,000 
สสอค. เก็บรายปี 600,000 

สส.ชสอ. เก็บรายป ี 600,000 
 

ที่ รายการ กรกฎาคม 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) 

7,196 
3,297,293,970.00 

487,494,705.65 
10,181,136,169.93 

327,038,043.96 
1,010,988,500.00 
4,627,367,796.52 
2,638,689,600.00 

11,576,033,611.84 
152,012,089.14 
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ผลการด าเนินงาน 

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.  08 1723 8572 , 08 1940 6298 , 08 9833 8090 , 09 2261 6330 , 09 7221 9966         ID Line  :  @lgo9715v 
 

 นางนิลวรรณ  ชายหาด หน่วย รร.บ้านเจ้าหลาว 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  2 ก.ค. 64 
 นางสมจิต  เจนช่าง หน่วย บ านาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  23 ก.ค. 64 
 นายอศิระเชษฐ์  หนุ่มนอ้ย หน่วย ว.เทคนิค 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  25 ก.ค. 64 

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน ก.ค. 64 

8 อาหาร สร้างภูมิคุ้มกัน 
รับมือเชื้อโรค 

ที่มา : โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

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

