๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง

ขอพระองค์ ท รงพระเจริ ญ
อิ น ทรวิ เ ชี ย รฉั น ท์ ๑๑
มงคลพระชนม์ เ พิ่ ม
องค์ ร าชมารดา
รั ก ษ์ ร าชิ นี น าถ
แบบอย่ า งสะพรั่ ง พรม
ทรงมวล ฤ ถ้ ว นที่
เทิ ด หมายถวายปราณ
มุ่ ง แด่ พ ระแม่ ห ลวง
ขอองค์ ธ ทรงครอง
อย่ า งน้ อ ยทยอยรั ช
ไพจิ ต รลิ ขิ ต ครา
ทรงศานต์ ส ราญองค์
สมวอนพระพรชั ย

ลุ เ ฉลิ ม พระพรรษา
คณนามโนรมย์
นวราชศั ก ดิ์ ส ม
อธิ ค มเถกิ ง การณ์
เสนาะศรี สุ ขุ ม ขาน
บริ บ าลธุ ลี ร อง
ปิ ย ปวงปลาตหมอง
ชนะผองพระโรคา
ศตพรรษพระพรรษา
มุ ทิ ต าตลอดไป
สิ ริ ท รงเกษมใส
ทะนุ ไ ท้ เ สถี ย รเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจั นทบุรี จากัด
(ผศ.พงษ์ศิลป์ บุณยะนิวาศ : ร้อยกรอง)

สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 26
ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2563

มีอะไรในฉบับ  อาเศียรวจนะ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง / เรื่องควรรู้จากผู้จัดการ / ค่าหุ้นการเป็นสมาชิกนาน / ชิคุนกุนยา /
ประชุมใหญ่ฯ สมาคม / สรุปผลการประกอบกิจการครึ่งปี / มุมสุขภาพ / เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / มุมฌาปนกิจ / รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
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อัจฉรา จันทร์รักษ์

 ใบยินยอมให้หักเงินจากธนาคารกรุงไทย
สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ส่ง “ใบยินยอมให้หักเงินจากธนาคาร
กรุงไทย” ขอความกรุณาส่งเอกสารดังกล่าวมายังสหกรณ์โดยด่วน
เนื่องจาก
1. ธนาคารกรุงไทย กาหนดให้สหกรณ์ต้องแนบใบยินยอมให้กับ
ธนาคารทุกราย เพื่อดาเนินการหักเงินในบัญชีของท่านให้กับสหกรณ์
2. กรณีที่ ไม่มี ใบยิ นยอม ธนาคารจะไม่ ดาเนินการหั กเงิ น
ดังกล่า วให้ ดังนั้น จะเป็นภาระของท่านในการโอนเงินเข้าบัญชี
สหกรณ์ ซึ่งท่านจะได้รับ sms แจ้งจานวนเงิน / วันที่ต้องโอนจาก
สหกรณ์ และสมาชิ กอาจใช้ วิ ธีก ารโอนเงิ น / นาเงิ นมาชาระที่
สหกรณ์ ฯลฯ ตามช่องทางที่ส หกรณ์กาหนด (ต้องดาเนินการ
ทุกเดือน หากยังไม่มีเอกสารใบยินยอมดังกล่าว)
3. หากท่านโอนเงินช้ากว่า 5 วันทาการนับแต่วันเงินบานาญ/
เงินเดือนออก เกินกว่า 1 ครั้งในรอบปีบัญชี อาจทาให้ท่านไม่ได้รับ
เงินเฉลี่ยคืนประจาปี
4. ท่านต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบทุกครั้งที่โอนเงินด้วย (เพื่อ
ผลประโยชน์ของตัวท่านเอง มิฉะนั้น สหกรณ์จ ะไม่ทราบว่าเป็น
เงินของใคร)
ดัง นั้ น จึ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ม ายั ง สมาชิ ก ให้ ส่ ง เอกสารให้
สหกรณ์เพียงฉบับเดียวจะทาให้ท่านไม่ต้องยุ่งยากที่จะต้องเป็น
ภาระในการโอนเงินทุกเดือน
 เอกสารประกอบการค้าประกัน
กรณีที่สหกรณ์กาหนดให้มีภาพถ่ายของผู้ค้าประกันประกอบ
สัญ ญาเงิ น กู้ นั้ น มี ห ลายท่ า นได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ว่ า เป็ น การ
ละเมิ ด สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คลหรื อ ไม่ สหกรณ์ ข อชี้ แ จงดั ง นี้ การที่
ก าหนดให้ ต้ อ งแนบภาพถ่ า ยการลงลายมื อ ชื่ อ ผู้ ค้ าประกั น /
ถ่ายภาพร่วมกับผู้กู้ มาเพื่อประกอบการกู้นั้น เป็นการอานวยความ
สะดวกให้กับผู้ค้าประกันที่ไม่สะดวกมาติดต่อสหกรณ์ด้วยตนเอง
สหกรณ์จึงอานวยความสะดวกในเรื่องดังกล่าวให้ แต่ถ้าสมาชิก
ท่านใดประสงค์จะมาลงนามเพื่อค้าประกันเพื่อนสมาชิกที่ขอยื่นกู้ที่
สหกรณ์ ด้ ว ยตนเอง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู จั นทบุ รี จ ากั ด ยิ นดี
ต้อนรับทุกท่าน ในวันและเวลาทาการทุกวันค่ะ

สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกครบ 25 ปี , 30 ปี , 35 ปี ,
40 ปี และ 45 ปี ในปี 2563 (นับถึง 12 สิงหาคม 2563)
สหกรณ์จะมอบเงินสวัสดิการให้เป็นค่าหุ้น ตามเกณฑ์ดังนี้
 อายุสมาชิกครบ 25 ปี ได้รับ 2,500 บาท (ครั้งแรก)
 อายุ ส มาชิ ก ครบ 30 ปี , 35 ปี , 40 ปี และ 45 ปี
ได้รับ 500 บาท (ได้รับเพิ่มในส่วนต่าง เนื่องจากสหกรณ์ฯ
ได้มอบให้สมาชิกไปแล้ว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2556 / ปี 2557 /
ปี 2558 / ปี 2559 / ปี 2560 / ปี 2561 และปี 2562)
โดยสหกรณ์จะโอนเป็นค่าหุ้น ให้
สมาชิ กที่มี อายุ การเป็นสมาชิ กครบ
ตามเกณฑ์ข้างต้น (มูล ค่า หุ้นละ 10
บาท) ในวั น ที่ 27 – 28 สิ ง หาคม
2563 และจะจั ด ส่ ง ใบเสร็ จ ไปให้
ในเดือนกันยายน 2563
โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) หรือ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไวรัส โดยมียุงลายเป็นพาหะ
นาโรค สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย จะมีอาการคล้ายกับ
โรคไข้เลือดออก แต่ต่างกันที่ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอก
เส้นเลือด จึงไม่พบผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาที่มีอาการรุนแรงมากจนถึง
มีอาการช็อก
อาการ เชื้อมีระยะฟักตัว 3-7 วัน หลังจากถูกยุงลายกัด และ
เมื่อครบระยะฟักตัว จะมีอาการ ไข้สูงขึ้นอย่างเฉียบพลัน/ผื่นแดง
ตามร่างกาย/ตาแดง/ปวดกล้ามเนื้อและปวดตามข้อ
การรักษา ในปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ย ารั ก ษาโรคชิ คุ น กุ น ยา
โดยเฉพาะ รวมถึงยังไม่มีวัคซีนป้องกัน การรักษาจึงเป็นไปตาม
อาการ เพื่อลดอาการของผู้ป่วย เช่น การให้ยาลดไข้ ยาแก้ปวด ซึ่ง
ผู้ป่วยควรดื่มน้าสะอาดปริมาณมาก เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาด
น้า และควรพักผ่อนให้เพียงพอ
การป้องกัน ป้ อ งกั น การถู ก ยุ ง ลายกั ด
เช่น อยู่ในห้องที่มีมุ้งลวด การใช้ยาทากันยุง
การทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงภายในบ้านและ
บริเวณบ้านจะช่วยป้องกันการป่วยได้ทั้งโรค
ไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยาได้อีกด้วย

สมาชิกสมาคม
และ

เวลา 09.00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์เคหะชุมชน จันทบุรี 2
ถ.พระยาตรัง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
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1. ผลการดาเนินงาน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

รายการ
จานวนสมาชิกสหกรณ์ (คน)
ทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้ว (บาท)
ทุนดาเนินการ (บาท)
เงินกู้ในมือสมาชิกสุทธิ (บาท)
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ. (บาท)
เงินกู้ยืมภายนอก (บาท)
เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท)
รายได้ (บาท)
-ดอกเบี้ยรับจากเงินกู้ของสมาชิก
-ผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้น ชสอ.
-รายได้อื่น
ค่าใช้จ่าย (บาท)
กาไรสะสมโดยประมาณ (บาท)

30 มิถุนายน 2563
7,165
3,121,241,980.00
11,692,441,929.49
10,485,578,862.31
1,010,988,500.00
3,730,472,800.00
3,931,206,088.56
297,363,297.73
296,724,014.98
639,282.75
155,551,088.22
141,812,209.51

1 มกราคม 2563
7,138
3,027,128,760.00
11,813,185,948.68
10,643,313,079.53
1,010,988,500.00
4,159,871,200.00
3,666,117,270.97
-

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
27
94,113,220.00
(120,744,019.19)
(157,734,217.22)
(429,398,400.00)
265,088,817.59
297,363,297.73
296,724,014.98
639,282.75
155,551,088.22
141,812,209.51

2. ส่งเสริมการออม
วินัยการออม (หุ้นรายเดือน) : สมาชิกทุกคน = 54,953,300.00 บาท
นิสัยรักการออม (ซื้อหุ้นเพิ่ม) : 144 ราย
= 49,776,650.00 บาท
หุน้
กู้คอู่ อม (หักหุ้นเพิ่มจากเงินกู้) : 164 ราย
= 12,857,630.00 บาท
รวม
= 117,587,580.00 บาท
หมายเหตุ จ่ายคืนหุ้นสมาชิก กรณีตาย ลาออก โอนย้าย รวม 23,474,360 บาท
คงเหลือหุ้นที่เพิ่มขึ้นในรอบ 6 เดือน = 94,113,220.00 บาท
เงินรับฝากจากสมาชิก ทุกประเภท 11,623 บัญชี เพิ่มขึ้น 265,088,817.59 บาท

3. สนับสนุนเงินทุน (เงินให้กู้และเงินกู้คงเหลือในมือสมาชิก)
ฉุกเฉิน
สามัญ
พิเศษ
ประเภทอื่น

1,297
260
1
49

สัญญา
สัญญา
สัญญา
สัญญา

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

188,245,501.84
278,558,159.04
2,600,000.00
22,270,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

คงเหลือในมือ 327,338,333.87 บาท
คงเหลือในมือ 6,158,595,180.22 บาท
คงเหลือในมือ
38,350,446.29 บาท
คงเหลือในมือ 3,960,930,901.93 บาท

4. ค้าจุนเงินกู้ + อุ้มชูสวัสดิการ
4.1 การช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม
อายุสมาชิก + ตัดหนี้ 20%
กองทุนความมั่นคง
กองทุนเอื้ออาทร
4.2 การช่วยเหลือสมาชิกสูงอายุ (60 ปี)
4.3 ทุนการศึกษาบุตร
4.4 สมาชิกโสด
4.5 ประสบภัยพิบัติ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

19
12
4
71
38
10
-

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

เป็นเงิน 1,421,124.10 บาท
เป็นเงิน 11,400,000.00 บาท
เป็นเงิน 2,554,859.22 บาท
เป็นเงิน 625,000.00 บาท
เป็นเงิน
38,000.00 บาท
เป็นเงิน
10,000.00 บาท
เป็นเงิน
- บาท

4
ยืดสาย คลายเส้นมือ-เท้าชา ด้วย 10 ท่าบริหาร

ให้เริ่มกางนิ้ว-หุบนิ้ว กางนิ้ว-หุบนิ้ว สลับกัน
* ทา 10 ครั้ง ซ้า 3 รอบ ระหว่างรอบพัก 2–3 นาที

อาการชาเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การไหลเวียนเลือดไม่ดี
การกดทับของเส้นประสาท มาเริ่มออกแรงขยับมือเท้ากันดีกว่า

ให้เริ่มเหยียดนิ้ว-งอนิ้ว เหยียดนิ้ว-งอนิ้ว สลับกัน
* ทา 10 ครั้ง ซ้า 3 รอบ ระหว่างรอบพัก 2–3 นาที
ให้เริ่มจับจีบ-เหยียด จีบ-เหยียด สลับกัน
* ทา 10 ครั้ง ซ้า 3 รอบ ระหว่างรอบพัก 2–3 นาที
ให้เริ่มกามือ-ปล่อยมือ กามือ-ปล่อยมือ สลับกัน
* ทา 10 ครั้ง ซ้า 3 รอบ ระหว่างรอบพัก 2–3 นาที
ให้เริ่มจากนิ้วก้อย นิ้วนาง นิ้วกลาง นิ้วชี้
* ทา 10 ครั้ง ซ้า 3 รอบ ระหว่างรอบพัก 2–3 นาที
ให้เริ่มกาลูกบอลโดยออกแรงมากที่สุด
ปล่อยกา-ปล่อยกา สลับกัน
* ทา 10 ครั้ง ซ้า 3 รอบ ระหว่างรอบพัก 2–3 นาที

เลขบัญชีธนำคำร
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)

ฌสค.
ฌสคค.
สสอค.
สส.ชสอ.

เรียกเก็บ (บาท)
100
150

ได้รบั ประมาณ (บาท)
250,000

360
เก็บรายปี
เก็บรายปี

230,000
600,000
600,000

หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี

หมุนเท้าทั้ง 2 ข้างตามเข็มนาฬิกา วนจากด้านซ้ายไป
ด้านขวาช้าๆ แล้วค่อยหมุนทวนเข็มนาฬิกาจากด้านขวา
ไปด้านซ้ายช้าๆ * ทา 10 ครั้ง ซ้า 2 รอบ
ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้า เท้าขวาอยู่ด้านหลัง
แล้วค่อยๆ จิกปลายเท้าขึ้นพร้อมกับกดฝ่าเท้า
ด้านหน้าลงกับพื้น จากนั้นสลับทาอีกด้านหนึ่ง
* ทาซ้าข้างละ 5 ครั้ง ซ้า 2 รอบ
ยกฝ่าเท้าขึ้นมาวางบนตัก จากนั้นใช้นิ้วมือ
สอดไปที่นิ้วเท้าแล้วค่อยๆ เอานิ้วโป้งนวดคลาย
บริเวณฝ่าเท้าและบริเวณที่รู้สึกล้าหรือตึง โดยทาทั้ง 2 ข้าง

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน มิ.ย. 63

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด

ชื่อ
ฌสจ.

นั่งหลังตรงเท้าทั้ง 2 ข้างยื่นไปด้านหน้า
จากนั้นค่อยๆ กดฝ่าเท้าลงและดันกลับมา
ที่เดิม โดยทาสลับไปมาช้าๆ ซึ่งกดลง-ดันขึ้น นับ 1
* ทา 10 ครั้ง ซ้า 2 รอบ

250,000

 นายประเสริฐ เอเตียวเจริญ หน่วย บานาญมะขาม

ถึงแก่กรรมวันที่ 14 มิ.ย. 63
 นายบันเทิง ขันทอัต
หน่วย รร.หนองตาคงพิทยาคาร
ถึงแก่กรรมวันที่ 16 มิ.ย. 63

ข่าว สกสค.จันท์

ช.พ.ค.

เรียกเก็บเดือนกรกฎาคม 2563
655 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 909,426 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. นายดารงค์ เชยทอง
2. นายสัมฤทธิ์ โสไกร
3. นายมณฑล โพธิเกษม 4. นางประกอบ รัตนาจารย์

ช.พ.ส.
เรียกเก็บเดือนกรกฎาคม 2563
326 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 376,069 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. นายมณฑล โพธิเกษม
2. นายศักดิ์ชัย ศักดิ์สมบูรณ์
3. นายจู๊ โสตวิถี
4. ร.ต.จรูญ พัศดุ

“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 ”

สหกรณ์อ อมทรั พ ย์ ค รู จั นทบุ รี จากั ด เลขที่ 9 หมู่ ท่ี 10 ถนนพระยาตรัง ตาบลท่า ช้ าง อาเภอเมื องจั น ทบุ รี จัง หวั ดจั นทบุรี 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

