การบริหารหนี้สินด้วยการมีวินัยการเงิน
หากเราพิจารณาภาพใหญ่ในส่วนของภาคราชการ โดยรัฐฯ ได้
ตรากฎหมายที่เรียกว่า พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยก าหนดไว้ร วม ๔ หมวด ซึ่ งแต่ล ะหมวดมี
ส่วนย่อย รวม ๘๗ มาตรา โดยมีสาระสาคัญในการควบคุมการ
บริหารงานของหน่วยงานในการกากับของภาครัฐฯ ฝากสมาชิกที่
สนใจมีเวลาศึกษาอ่านเพิ่มเติมได้ ขอยกมากล่าวถึงเพียงมาตราเดียว
ตามมาตรา ๙ คณะรั ฐมนตรี ต้ องรั กษาวินั ย ในกิ จการที่
เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้อย่างเคร่งครัด
ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายการคลัง การจัดทา
งบประมาณ การจัดหารายได้ การใช้จ่าย การบริหารการเงินการ
คลัง และการก่อหนี้ คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาประโยชน์ที่รัฐ
หรือประชาชนจะได้รับความคุ้มค่า และภาระการเงินการคลังที่
เกิดขึ้นแก่รัฐ รวมถึงความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
แก่การเงินการคลังของรัฐอย่างรอบคอบ
คณะรั ฐ มนตรี ต้องไม่บริห ารราชการแผ่น ดิน โดยมุ่ งสร้า ง
ความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เ กิดความเสียหายต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว
ในส่ว นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด
เราอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยแต่ละ
สหกรณ์ฯ มีการออกข้อบังคับฯ และระเบียบฯ ที่นายทะเบียน
ให้ค วามเห็ นชอบไว้ใช้ควบคุม กากับ ในด้านต่างๆ หลายด้าน
ด้วยกัน ต่อมาอาจมีการแก้ไข (เพิ่มเติม) ข้อบังคับและระเบียบฯ
โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี โดยกฎหมายให้คณะกรรมการ
บริหารสหกรณ์สามารถกระทาได้
ในบทความนี้ จ ะขอยกมากล่ า วถึ ง การออกระเบี ย บฯ
ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกโดยตรง และส่งผลต่อสมาชิกทุกท่านด้วย
ซึ่ ง จะท าให้ ส มาชิ ก ทุ ก ท่ า นเกิ ด “การมี วิ นั ย การเงิ น ” คื อ
ระเบียบการให้เงินกู้ฯ ประเภทต่างๆ ถือว่าเป็นความผูกพัน กับ
สมาชิกที่มาใช้บริการเงินกู้ ซึ่งเป็นภาระการเงินที่ต้องรับผิดชอบ

และสมาชิกที่เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้มีความผูกพันนี้ อาจรวมความผูกพันไปถึงทายาทของ
สมาชิกอีกด้ว ย และยังมีระเบียบฯ การให้สวัส ดิการแก่สมาชิกและกิจการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ฯ ที่สมาชิ กสหกรณ์ส ามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกันได้หลายสมาคมเป็น
ส่วนสนับสนุน
ในการพิจารณาให้เงินกู้ของคณะกรรมการ ในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มักจะใช้
ระเบียบฯ ในสองเรื่องนี้ สาหรับการพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก ถือว่าเป็นการบริหาร
เงินในอนาคตของสมาชิกทุกคนร่วมกับสมาชิก ที่จะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับสวัสดิการ
ที่สมาชิกพึงได้ เมื่อถึงคราวเสียชีวิตนั้น เมื่อเรานาระเบียบฯ ในสองส่วนนั้น มาหักลบกลบกัน
พอเพียงหรื อไม่ โดยภาระการเงิน ที่เ ป็นหนี้สิ น อาจจะตกไปถึงสมาชิ กผู้ ค้าประกัน
หรือไม่ก็เป็นได้ ในกรณีที่สวัสดิการและการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ที่ทาไว้ไม่พอเพียง
กับภาระหนี้สินที่คงเหลือ ณ วันที่สมาชิกเสียชีวิต
ดังนั้น ในการดาเนินชีวิตของสมาชิกผู้มีรายได้แบบมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราท่าน
ทั้งหลายให้เกิดความสุ ข สมปรารถนา สิ่ งหนึ่งที่สมาชิ กทุกคนจาเป็นต้องเรี ยนรู้ คือ การ
บริหารการเงินของตนเองอย่างพอเพียงพอดี บริหารให้มีพอเหลือเก็บฝากออมทรัพย์ฯ
บ้างตามสมควรในแต่ละเดือน เพื่อให้เกิดความมั่นคงและประสบความสาเร็จได้ในยุค
ปัจจุบัน
หากตั้งค าถามถึงสมาชิ กรวมๆ ว่าเราท่านจะทาอย่างไร? พวกเราจึงจะมี วินัย
การเงิน ที่เราท่านสามารถควบคุมดูแลการเงินของตนเองให้พอดี มีเงินชาระหนี้ครบถ้วน
และยังพอมีเหลือเก็บบ้าง เราจึงต้องมีการออมเงินด้วย ขอเพียงเราท่านจะต้องเริ่มต้นด้วย
หลั กการพื้นฐานของการสร้าง “วินัยทางการเงิน” คือ เราต้องใช้ เงินให้น้อยกว่าที่เ รา
ได้รับหรือหามาได้ ผลลัพธ์ที่ได้คือการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาตนเองเพื่อให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปรับปรุงการดาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับรายรับรายจ่าย เพื่อรองรับกับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น จากสถานการณ์โรคระบาด และสงคราม
ความขัดแย้ง ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ มีความผันผวนที่ส่งผลกระทบ
กับค่าครองชีพของสมาชิกทุกท่าน มีรายจ่ายสูงขึ้นอีกด้วย
ในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่
ควบคู่กับ “การสร้างวินัยทางการเงิน” ของสมาชิกด้วย การที่สหกรณ์ฯ ให้บริการเงินกู้
แก่สมาชิกตามความจาเป็นและมีการจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
เพื่อให้สมาชิกได้ใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของตนเองและ
ครอบครัว โดยอาศัยพื้นฐานแห่งการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่ง กันและกัน (มี
การแลกกันค้าประกัน) เป็นไปตามหลักการและอุดมการณ์ ของสหกรณ์ สิ่งสาคัญอีก
ประการหนึ่งที่สมาชิกทุกท่านพึงตระหนัก คือการรักษาสภาพคล่องทางการเงินของ
แต่ละบุคคลให้มั่นคง ดาเนินการสิ่งใดด้วยความรอบคอบ ไม่ประมาท การลงทุนใดที่คาดว่า
จะได้ผลตอบแทนมาก จะต้องระมัดระวังความเสี่ยงกับความเสียหายด้วย เผื่อเหลือ
เผื่อขาดไว้พอประมาณ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบตกถึงเพื่อนร่ วมงานหรื อเพื่อน
สมาชิกที่เราท่านขอให้เข้ามาลงชื่อรับผิดชอบจากการค้าประกันเงินกู้ของทุกท่าน ด้วยการ
สร้าง “วินัยทางการเงิน” กันไว้ล่วงหน้า
สุ ด ท้า ยนี้ ขอให้ส มาชิ กสหกรณ์ ออมทรั พย์ ค รู จัน ทบุ รี จากั ด ทุก ท่า นจงมี แ ต่
ความสุ ข มีค วามเจริ ญก้าวหน้า สุ ข ภาพแข็งแรง มีค วามสมหวังในสิ่ งที่ปรารถนา
ทุกประการ...สวัสดีครับ
ว่าที่ ร.ต.ดนัย คาพระ : ประธานฝ่าย
นายหรั่ง นะยะเนตร : กรรมการฝ่าย | นายปราโมทย์ อุดม : เลขานุการฝ่าย

“สมาชิกท่านใดที่เปลี่ยนที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง”
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เรื่องเล่า

จาก..ผู้จัดการ

หลากหลายคาถาม
เกี่ยวกับ PDPA

สวัสดีค่ะ ตามที่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมานั้น วันนี้เรามาคลายข้อสงสัยกับหลากหลายคาถาม ที่สมาชิก
หลายท่านสอบมาถาม ดังนี้ ค่ะ
คาถาม ข้อมูลสมาชิก ก่อน 1 มิถุนายน 2565 ต้องขอความยินยอมหรือไม่
คาตอบ ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ไม่ต้อง แต่ถ้าหลังวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ต้องขอความยินยอมหรือไม่ ต้องดูข้อมูลว่า
สหกรณ์เก็บอยู่ฐานอะไร ถ้าอยู่ใน 3 ฐาน เช่น 1. เพื่อปฏิบัติตามสัญญา 2. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย 3. เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม
แล้ว ไม่ต้องขอความยินยอม ส่วนฐานป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ ต้องมาดูวัตถุประสงค์ที่ทาแต่ละครั้งเพื่ออะไร
แล้วแต่กรณี เช่น สมาชิกมาติดต่อสหกรณ์แล้วป่วยหรือเป็นลม อาจจะต้องขอดูข้อมูลอ่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อจะได้ช่วยเหลื อ
สมาชิกได้ทันเวลา เป็นต้น
คาถาม การกู้ยืมเงินของสหกรณ์ในกรณีที่มีชื่อคู่สมรสด้วย ต้องขอความยินยอมหรือไม่
คาตอบ ไม่ต้อง เพราะอยู่ในฐานตามกฎหมายและฐานเพื่อประโยชน์อันชอบธรรม
คาถาม หนังสือยืนยันยอดของผู้สอบบัญชี ต้องขอความยินยอมหรือไม่
คาตอบ ไม่ตอ้ ง ถือว่าอยู่ในฐานกฎหมาย และฐานประโยชน์อันชอบธรรม
คาถาม ผู้รับโอนประโยชน์และพยานในหนังสือผู้รับโอนประโยชน์ ต้องขอความยินยอมหรือไม่
คาตอบ ไม่ต้องเพราะถือว่าอยู่ในฐานกฎหมาย พ.ร.บ.สหกรณ์ ม.42 (2) (มาตรา 42/2 สมาชิกอาจทาหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ งหรือ
หลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่ส หกรณ์เป็น
หลักฐาน) ส่วนพยานในแบบฟอร์ม กฎหมายไม่ได้กาหนดจะมีหรือไม่ก็ได้ แต่ละสหกรณ์อาจจะปฏิบัติตามความเหมาะสมของสหกรณ์
ต้นสังกัดนั้นๆ
คาถาม การถ่ายภาพหมู่ ต้องขอความยินยอมหรือไม่
คาตอบ ควรจะแจ้งให้ส มาชิกที่เข้าร่วมประชุมทราบว่า การถ่ายภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจ กรรมของ
สหกรณ์ ท่านใดไม่อยากให้ถ่ายภาพก็ควรออกจากจุดนั้น แต่ในส่วนของการไปทัศนศึกษา เมื่อถ่ายแล้วไปติดภาพคนอื่นๆ ควรใช้
โปรแกรม หน้าชัด หลังเบลอ (เบลอบุคคลอื่นอยู่ในภาพ) ให้เรียบร้อยก่อนประชาสัมพันธ์
คาถาม กิจกรรมอะไรที่ไม่ใช่กิจกรรมของสหกรณ์ ต้องขอความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกด้วยหรือไม่
คาตอบ บางหน่วยงานมีสวัสดิการกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการกู้ยืม ส่วน
ราชการต้นสังกัดมาขอดูข้อมูลเกี่ยวกับการมีหนี้สินของสมาชิกรายนั้นๆ สหกรณ์ต้องขอความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ครั้งนี้ด้วย
คาถาม สหกรณ์มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สานักงานควรมีประกาศหรือไม่
คาตอบ ควรมีประกาศสหกรณ์ เรื่องนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับกล้องวงจรปิดที่สานักงานด้วย
คาถาม การบังคับคดี อายัด พิทักษ์ทรัพย์ของสมาชิก ต้องขอความยินยอมจากสมาชิกหรือไม่
คาตอบ ไม่ต้องเพราะใช้ฐานของสัญญา
คาถาม การถ่ายรูปติดสัญญาเงินกู้ สัญญาค้าประกัน เป็นการละเมิดสิทธิ์ของสมาชิก
ตามกฎหมาย PDPA หรือไม่
คาตอบ ไม่ละเมิด เพราะสหกรณ์มิได้นาภาพถ่ายของสมาชิกไปเปิดเผย และเป็นการ
ปฏิบัติเพื่อประโยชน์อันชอบธรรม
คาถาม กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอข้อมูลสมาชิกเกี่ยวกับการกู้และการฝากเงิน ควรส่งให้หรือไม่
คาตอบ ควรส่งให้เพราะเป็นฐานของกฎหมาย ซึ่งนายทะเบียนมีอานาจตาม พ.ร.บ.สหกรณ์
…สวัสดีคะ่ ...
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กำหนดกำรเดินทำง
รุ่นที่  วันที่ 8 – 11 ตุลาคม 2565 (จานวน 100 คน)
รุ่นที่  วันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2565 (ไม่จากัดจานวน)

กำหนดรับสมัคร
วันที่ 5 – 9 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 15.30 น.
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด

จำนวนเงินสมทบ
จ่ายในวันสมัคร คนละ 4,200 บาท กรณีมีผู้ร่วมโครงการ
จานวน 300 คน หากเกินกว่า 300 คน เพิ่มเงินสมทบ ดังนี้
ผู้ร่วมโครงการ (คน)
สมทบเงิน (บาท)
350
4,700
400
5,000
450
5,200
500
5,400
หากสมาชิกร่วมโครงการไม่ถึง 300 คน จะลดเงินสมทบลง
ตามอัตราส่วน
การสละสิทธิ์ขอคืนเงินต้องไม่เกินวันที่ 9 กันยายน 2565

กำรสมัคร
1. เอกสารการสมัคร : ใบสมัคร / สาเนาบัตรประชาชน
2. สมาชิกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
(คู่สมรสหรือคู่นั่ง-นอน ยื่นใบสมัครแทนได้)
Download ใบสมัคร ได้ที่
Website : www.chancoop.com และ
Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด

ผูม้ สี ทิ ธิร์ ่วมโครงกำร
สมาชิกสามัญ , กรรมการ , ที่ปรึกษา , ผู้ตรวจสอบกิจการ ,
จนท.สหกรณ์ และ จนท.สมาคมฌาปนกิจ
สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์งดผู้ตดิ ตาม และ
เปลี่ยนตัวผู้เดินทางแทนผูท้ ี่ได้สทิ ธิ์เดิม

วันที่หนึ่ง (รุ่นที่ 1 : 8 ต.ค. 65 / รุ่นที่ 2 : 27 ต.ค. 65)
18.00 น. คณะพร้อมออกเดินทาง พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
(บริการของว่างบนรถ ไม่แวะทานอาหารเย็น)
วันที่สอง (รุ่นที่ 1 : 9 ต.ค. 65 / รุ่นที่ 2 : 28 ต.ค. 65)
06.00 น. เดินทางถึง จ.สุโขทัย ทาภารกิจส่วนตัวที่ปั๊มน้ามัน
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.30 น. คณะออกเดินทางสู่ อ.ทุ่งเสลี่ยม
ชมความงามของวัดพิพัฒน์มงคล
วัดทุ่งเสลี่ยม (หลวงพ่อทองคา)
ฮ่อมโด่ฟาร์ม แลนด์มาร์คทุ่งเสลี่ยม
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ร้านซะป๊ะลา
Street Art สวรรคโลก
วัดศรีชุม (พระพุทธรูปพูดได้)
วัดมหาธาตุ
17.00 น. เข้าพักโรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์รสี อร์ทแอนด์สปาหรือเทียบเท่า
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม
วันที่สาม (รุ่นที่ 1 : 10 ต.ค. 65 / รุ่นที่ 2 : 29 ต.ค. 65)
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เก็บสัมภาระขึ้นรถ
08.00 น. คณะออกเดินทางสู่ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
จุดชมวิวเขาผารังหมี บันไดสวรรค์
สักการะหลวงพ่อเพชรมณี (ถ้าพระนอน)
เลือกซื้อผ้าทอมัดหมี่ (สินค้าพื้นเมืองของชุมชน)
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ร้านกรีนวิวเนินมะปราง
จุดชมวิวเขาสมอแคลง
17.00 น. เข้าที่พัก โรงแรมพิษณุโลกแกรนริเวอร์ไซด์
18.30 น. บริการอาหารเย็นและงานเลี้ยงสังสรรค์ที่โรงแรม
วันที่สี่ (รุ่นที่ 1 : 11 ต.ค. 65 / รุ่นที่ 2 : 30 ต.ค. 65)
06.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เก็บสัมภาระขึ้นรถ
08.00 น. คณะออกเดินทาง
อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช วัดปากพิง
นมัสการพระพุทธชินราช
ซื้อของฝากจาก จ.นครสวรรค์
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคารโกยี จ.นครสวรรค์
ช็อปปิ้งสินค้า Outlet สิงห์บุรี
18.30 น. บริการอาหารเย็น ร้านครัวลุงนวย จ.อยุธยา
24.00 น. เดินทางถึงปลายทางโดยสวัสดิภาพ
*โปรแกรมการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของเวลา*
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ความดั น โลหิ ต สู ง เป็ น อี ก หนึ่ ง ปั ญ หา
สุขภาพยอดฮิต ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต แต่ก็ส ามารถ
ลดได้ด้วยอาหารลดความดั น ซึ่งไม่ ได้เป็นของกินที่ห ายากเลย
สิ่งสาคัญอันดับต้นๆ ในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและลดโรคร้าย
ต่า งๆ คือการเลือกกิน โดยเน้นอาหารที่มีแร่ธาตุจาเป็น 3 ชนิด
ได้แ ก่ โพแทสเซีย ม แมกนี เซี ยม และแคลเซี ยม เราไปดูกั นว่ า
4 อาหารที่ควรมีติดครัวไว้จะมีอะไรบ้าง
อะ โ ว คา โ ด ส าย เฮ ลตี้ คง รู้ ดี ว่ า อะ โว คา โ ด
มีประโยชน์นานัปการจริงๆ นอกจากจะบารุงผิวและ
ผมได้แล้ว อะโวคาโดยังช่วยลดไขมันในเส้นเลือด แถม
ยังสามารถป้องกันโรคหัวใจได้อีกด้วย
กีวี่ ผลไม้รสหวานอมเปรี้ยวที่ประกอบด้วยแคลเซียม
แมกนีเซียม และโพแทสเซียม แถมมีวิตามินซีสูงมาก
ช่วยต้านอนุมูลอิสระและเสริมสร้างคอลลาเจนให้ผิว
มั น เทศ อุ ด มไปด้ ว ยแคลเซีย ม แมกนี เ ซี ยม และ
โพแทสเซียม ไม่แพ้อาหารชนิดอื่นเลยค่ะ นอกจากนี้
ยังมีส รรพคุณช่ วยลดไขมั นในเลือดได้อี กด้ว ย เรี ยกว่ า หัว เดีย ว
แต่สารพัดประโยชน์จริงๆ
โยเกิร์ ตรสธรรมชาติ นอกจากจะมี ประโยชน์
ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายแล้วยังช่วยรักษาระดับความดัน
โลหิต เพราะในโยเกิร์ตประกอบไปด้วย แคลเซียม
แมกนีเซียม และโพแทสเซียม
ที่มา : โรงพยาบาลกลาง

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
(วันที่ 16 ก.ค.–15 ส.ค. 65)

1. นางลัดดาวัลย์ ประจงการ หน่วย บานาญเทศบาลขลุง
ถึงแก่กรรมวันที่ 22 ก.ค. 65

มุ ม
ชื่อ
ฌสจ.
ฌสค.

ฌสคค.
สสอค.
สส.ชสอ.

เรียกเก็บ (บาท)
250
300

ได้รบั ประมาณ (บาท)
250,000

450
เก็บรายปี
เก็บรายปี

230,000
600,000
600,000

หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี

250,000

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
จานวนสมาชิกสหกรณ์ (คน)
ทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้ว (บาท)
เงินทุนสารองของสหกรณ์ (บาท)
เงินกู้ในมือสมาชิกสุทธิ (บาท)
ดอกเบี้ยและรายรับ (บาท)
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ. (บาท)
เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท)
เงินกู้ยืมภายนอก (บาท)
ทุนดาเนินการ (บาท)
กาไรสะสมโดยประมาณ (บาท)

กรกฎาคม 2565
7,146
3,392,727,180.00
534,030,671.98
9,926,352,411.17
355,499,864.41
1,010,988,500.00
5,150,362,232.08
1,687,000,000.00
11,396,668,751.00
228,170,516.30

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
กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันที
(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ทาให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย)

เรียกเก็บเดือนสิงหาคม 2565
728 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 904,871 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. นายประจา ชานาญศิลป์ 2. นางเสาวลักษณ์ พรหมทัตตานนท์
3. นายพินิจ ทองคาดี
4. นายสุเทพ จินดาวงษ์
5. นายชูวงษ์ ไทยประยูร 6. น.ส.ละออ วิสุทธิแพทย์
7. นางจินตนา ทัพรัตน์
เรียกเก็บเดือนสิงหาคม 2565
391 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 374,219 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. นางชลอจิต ประมวญ 2. นายธุดงค์ ชัยสาครสมุทร
3. นายพินิจ ทองคาดี
4. น.ส.จรุณศรี คาภานนท์
5. นางเสมียน บทศรี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ตาบลท่าช้าง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0 3930 3379-81 , 08 1723 8572 , 08 1940 6298 , 08 9833 8090 , 09 2261 6330 , 09 7221 9966 Line ID : @chancoop
E-mail : chancoop@hotmail.co.th Website : www.chancoop.com Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด

